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Materiale til rådighed for screeningen
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Screenings-(scopings)skema
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Kommuneplan
Samsø er inde i en meget positiv udvikling - markant forbedret infrastruktur for færgerne,
billigere færgebilletter og rigtig mange udviklende projekter betyder, at interessen for
Samsø er større end nogensinde.
Samsinger og fritidssamsinger og andre fra Danmark og udlandet viser stor interesse for
øen og vil gerne være med til at præge udviklingen af Samsø.
I den forgangne planperiode er der sket mange ting, og store mål er blevet indfriet. Den 4.
januar 2015 sejlede første færge fra kommunens nye færgehavn i Ballen til Kalundborg. I
tilknytning hertil blev der etableret cykelsti mellem Ballen og Brundby samt Brundby og
Tranebjerg.
Samsø Rederi så dagens lys i oktober 2014, og færgen Prinsesse Isabella sejlede sin
første tur på ruten til Jylland i marts 2015.
På Sælvig Havn blev der hurtigt pladsmangel, og en større udvidelse af opmarcharealer
samt langtidsparkering blev også færdiggjort i planperioden.
Der kommer mange flere gæster til Samsø - og i den kommende planperiode skal vi
gradvist skabe rammerne for de mange besøgende - det kan være p-pladser,
toiletfaciliteter og rammer for udvikling af turisterhvervet.
Tranebjerg blev beriget med udvidede idrætsfaciliteter, en kultursal (Sambiosen) samt
Samsø Aktivitetspark.
Ydermere blev restaureringen af Rosens Hus fuldført og indviet med bl.a. funktion af
turistkontor.
Projektet Fossilfri Ø og masterplanen med Samsø som modelsamfund for hele Danmark og verden, skrider støt fremad. Med folkeligt engagement og ejerskab afprøver og
demonstrerer Fossilfri Ø, at vi kan drive vores samfund, vores hjem og erhvervsliv uden
brug af olie, kul eller gas. Der blev taget et stort og væsentligt skridt med indkøbet af den
kommunale færge, der sejler på flydende naturgas - LNG. I den kommende planperiode
skal færgen sejle på biogas fra Samsø, der er produceret af lokale ressourcer som
madaffald, grøntsagsaffald, overskudshalm samt energiafgrøder.
Og verden har brug for modelsamfund som Fossilfri Ø. Det er nu almindeligt kendt, at vi
står overfor globale klimaforandringer. I hele verden opleves disse i form af voldsomme
vejrscenarier. Tiltag til at imødegå disse er kendt som klimatilpasning. Samsø har hidtil
været nogenlunde forskånet for dette voldsomme vejr i sammenligning med andre egne af
landet. Men hvor og hvornår det rammer er den store usikkerhedsfaktor, derfor vil arbejdet
med klimatilpasning også have et væsentligt fokus indenfor planlægningen i de kommende
år.
God fornøjelse med kommuneplanen for Samsø - øen i midten hvor drømmene udleves!
Med venlig hilsen
Marcel Meijer

Borgmester
Samlet PDF af kommuneplanen:
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Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer

Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer
Redegørelsen udgør baggrunden og begrundelsen for kommunalbestyrelsens vedtagelse
af kommuneplanforslaget, og den er vigtig for borgeres og andre myndigheders forståelse
og fortolkning af kommuneplanen.
Hovedstrukturen afspejler de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen, og er
udtryk for den interesseafvejning, som kommunalbestyrelsen har foretaget.
Hovedstrukturen giver et overblik over planens indhold og kan være indgangen til
kommuneplanens mere detaljerede indhold.
De politiske mål er vist i gule bokse
Kommuneplanen indeholder på baggrund af en samlet vurdering af udviklingen i
kommunen bindende retningslinjer for udlægning af arealer til byzoner og
sommerhusområder, samt retningslinjer for beliggenheden af arealer til forskellige
byformål inden for byzonen.
Kommuneplanerne indeholder desuden bindende retningslinjer for de emner, der tidligere
indgik i regionplanerne.
Retningslinjerne er vist i grå bokse
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Miljø og klima

Miljø og klima
Samsø har i mange år været helt i front som producent af vedvarende energi.
Samsø producerer i dag mere energi end hvad øens beboere og gæster forbruger.
Dermed er øen CO2 neutral og påvirker klodens klima mindre med drivhusgasser end
mange andre samfund i Danmark, Europa og verden.
Men Samsø er også omgivet af vand, og i takt med at klodens temperaturer stiger, skal vi
som samfund til at takle væsentlige udfordringer med det voldsomme vejr, som
klimforandringerne medfører.
Tiltag som skal imødegå de forskellige vejrscenarier, der vurderes at være en risiko på
Samsø, kaldes klimatilpasning.
Klimatilpasningen kræver planlægning, der bl.a. omfatter overvejelser af, hvad man gør
med vandet, når der kommer meget af det, såvel i form af skybrud som stormflod.
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Lokal Agenda 21

Lokal Agenda 21
Kommunalbestyrelsen besluttede sammen med planstrategien kommunens Agenda 21
strategi.
Kommunalbestyrelsens mål fra Agenda 21 strategien er:
at Samsø Kommune gennem sin planlægning og administrationspraksis sikrer en
mindskelse af miljøbelastningen,
at en bæredygtig udvikling fremmes gennem planlægning med indarbejdelse af
byfortætning og CO2-reducerende tiltag,
at klimatilpasning integreres på tværs af planlægning og administraiv praksis,
at Samsøs biologiske mangfoldighed opretholdes,
at sikre ejerskab og fastholde fokus på bæredygtig udvikling hos organisationer og
erhvervsliv,
at helhedsorientering og tværfaglighed fremmes i forhold til planer, politiker og
sagsbehandling.
Agenda 21 strategien kan læses i sin helhed her: http://planer.samsoe.dk/dk/agenda-21/
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Klimatilpasning

Klimatilpasning
Stigende havvandstand og ændret kraftige nedbørsmønstre vil medføre, at der kommer flere og kraftigere
oversvømmelser med store gener og økonomiske tab.
Ændringerne i klimaet vil ske over en lang tidshorisont. Alligevel giver det god mening at påbegynde arbejdet
med klimatilpasningen nu. Det giver god tid og mulighed for at analysere udfordringer og løsningsforslag, og
dermed finde frem til de optimale løsninger, og undgå fejlinvesteringer og forkert planlægning.
Klimaprognoser
Klimaberegningerne er baseret på den viden og de forudsigelser, der har været tilgængelige i 2017.
Mere regn

Højere havvandstand
Ændret vandføring i vandløb

Ændret grundvandstand

Mildere vintre
Varmere somre
Mere vind

Vi får mere regn om vinteren og mindre om
sommeren. Om sommeren får vi både tørkeperioder
og kraftigere regnskyl.
Havvandstanden forventes at stige mellem 0,2 og 1,4
m.
Vandføringen i vandløb forventes at ændres, så der
kommer mere vand i vinterperioden og mindre om
sommeren. Der vil være større sandsynlighed for
sommerudtørring samt for oversvømmelser ifm. de
våde perioder (både sommer og vinter).
De ændrede nedbørs- og fordampningsforhold vil
påvirke grundvandstanden. Lokalt kan der ske en
stigning, der kan medføre afvandings- og
dyrkningsproblemer.
Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at
planternes vækstsæson kan blive forlænget.
Somrene bliver varmere, og der kan komme flere og
længere hedebølger.
Vi kan forvente flere kraftige storme.

Forventede ændringer i klimaet. Baseret på www.klimatilpasning.dk
Samsø kommunes klimatilpasningsplan fokuserer på de vandrelaterede problemstillinger.
I forhold til kommuneplan 2017 findes den største sandsynlighed for oversvømmelse fra ekstreme
nedbørshændelser (kaldet skybrud), der oftest optræder i sommerhalvåret. Samsø har til dato ikke været ramt af
ekstreme hændelser, men har ifølge klimaprognoser lige så stor sandsynlighed for det som resten af landet.

Baggrunden for denne kommuneplans klimatilpasningsmål kan læses i nedenstående
risikokortlægning.
Risikokortlægning
Ambitionsniveau for klimatilpasning
Samsø Kommunes vandløb, veje og forsyningens kloakker er, som de fremstår i dag, ikke dimensioneret til at
håndtere de kommende ændringer i klimaet fra både højere vandstand i havet samt fra mere og intens nedbør.
Det er nødvendigt med en målrettet indsats for at mindske omkostninger ved ekstreme hændelser og tilpasse
kommunen til fremtiden.
Målet med Samsø Kommunes arbejde med klimatilpasning er at sikre, at borgere, virksomheder mm. kan
forvente, at kommunen er forberedt på det ændrede klima, samt at der investeres fornuftigt ift. klimatilpasning.
Det er ikke muligt hverken teknisk eller økonomisk at sikre Samsø Kommune fuldstændigt mod klimabetingede
hændelser. Der kan dog gennemføres en lang række tiltag, der reducerer konsekvenserne af en hændelse eller
mindsker sårbarheden over for den.
I den forbindelse har Samsø Kommune indraget forsyningssektorerne og beredskabet i arbejdet med
klimatilpasning.
Arbejdet med at udvikle klimaløsninger og beredskabet er en dynamisk proces, der fortsætter i planperioden.
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Udfordringer i byområder
De ændrede nedbørsforhold vil medføre et øget pres på byernes kloaksystemer og betyde, at allerede
eksisterende afvandingsproblemer bliver større, der gøres i disse år aktive tiltag til, at forbedre kapaciteten af
systemet, eller ved at reducere den vandmængde, der skal bortledes gennem kloaksystemet.
Den stigende havvandstand vil øge sandsynligheden for oversvømmelser af lavtliggende byområder og medføre,
at stormfloder vil ramme højere koter og dermed flere bygninger end i dag.
Udfordringer i det åbne land
I fremtiden vil der i takt med stigende grundvandstand og øget vinternedbør blive flere udfordringer i forbindelse
med arealudnyttelse i fordybninger, der naturligt fungerer som bassiner. De ændrede nedbørsforhold vil medføre,
at sandsynligheden for vandløbsoversvømmelser øges både i sommer- og vinterperioden.
Udførte undersøgelser
De oversvømmelsestruede områder på Samsø er kortlagt indledningsvist, efterfølgende er disse kortlægninger
anvendt til udarbejdelse af en risikokortlægning inkl. værdikortlægning. Risikokortlægningen danner basis for
udpegelse af de mest kritiske områder i en prioriteret rækkefølge både på kort og lang sigt.
Kortlægning af oversvømmelsestruede arealer
De udførte oversvømmelseskortlægninger på Samsø baseres for ekstrem nedbør på Skybrudskort®.
Skybrudskort viser i celler af 2x2m hvor mange millimeter, der skal til, før cellen oversvømmes ud fra viden om
nedbør og kloakforhold. For havvandstandsstigninger og stormfloder er anvendt en laserscannet terrænmodel.
For både stormflod og ekstrem nedbør er kortlægningerne udført for henholdsvis en ekstrem hændelse i dag
(2012) og en hændelse om 100 år (2112).
Værdikortlægning og risikokortlægning
Formålet med denne undersøgelse er at få et overblik over de mest kritiske områder i forhold til oversvømmelser
i Samsø Kommune ved at sammenholde oversvømmelsesberegninger med værdien af de områder, der
berøres/skades. På baggrund af risikokortlægningen kan klimatilpasningen prioriteres økonomisk optimalt.
Hvad viser kortlægningen
En ekstrem stormflodshændelse i dag vil overordnet set oversvømme flere kystnære lavbundsomårder på
Samsø, eksempelvis området mellem Stavns og Vorbjerg (lufthavnen), ved Maden, hele Besser Rev, store
områder ved Vesborg Fyr og områder ved Lushage og Mårup. Desuden vil områderne nord og vest for Langør
(inkl. adgangsvej til Langør) blive påvirket. Ved en hændelse med samme sandsynlighed om hundrede år vil
områderne ved Stavns og Mårup have en større udbredelse af oversvømmelse.
For skybrud er fundet, at de største oversvømmede områder vil være mellem Stavns og Vorbjerg (lufthavnen),
ved Maden, og områder ved Vesborg Fyr. Desuden en række mindre oversvømmelser spredt over hele øen.
Kortlægningen af skadesomkostningsværdier viser, at de mest omkostningsfulde områder at oversvømme er de
større og tætte byområder, affaldsdeponiet ved Nørreskifte og særlige bygninger som f.eks. kirker og
forsyningstekniske anlæg. I værdikortlægningen indgår også værdisætning af naturområder beskyttet af
Naturbeskyttelseslovens §3, rørlagte vandløb og vindmøller.
Kritiske områder og prioriteret indsats
Baseret på risikokortlægningen er indsatsområderne for klimatilpasning udpeget.
Hvornår

Område

Problemstilling

Kort sigt
2018-2019

Ballen og Ålebæksrenden

Mellemlang sigt
2020-2024

Flyvepladsområdet

Vandløbsrelaterede
oversvømmelser, mulighed for
tilbageholdelse af vand eller
bortledning
Generelt et lavtliggende
område, beskyttelse mod
stormflod, bortledning af vand
ved skybrud
Vandløbsrelaterede

Bjælkerenden
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Langør
Maden
Forsyningssikkerhed
Lang sigt
2024-

Færgehavne
Byområder

Mårup by og Havvejen

oversvømmelser, mulighed for
tilbageholdelse af vand eller
bortledning
Potentiel oversvømmelse af
adgangsvej
Potentielt vådområde
Gennemgang af
forsyningstekniske bygninger
Fremtidssikring af havneanlæg
Fremtidssikring af
kloaksystem, evt.
seperatkloakering, LAR
løsninger mv.
Sikring mod fremtidig
vandstandsstigning

Arbejdet med hvert af de prioriterede områder skal tilrettelægges, så der opnås mest mulig synergi med anden
planlægning og vedligehold.
En klimatilpasning af Samsø Kommune i forhold til oversvømmelse forventes udført over en længere årrække,
da risikokortlægning udover ved Ballen/Ålebæksrenden ikke viser et akut behov for tiltag.
Det er kommunalbestyrelsens mål for den kommende planperiode;
at Samsø kommune er forberedt på det ændrede klima, samt
at der gennemføres økonomisk rationelle klimatilpasninger.
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Baggrund og formål

Stigende havvandstand og ændret kraftige nedbørsmønstre vil medføre, at der kommer flere og
kraftigere oversvømmelser med store gener og økonomiske tab. Naturstyrelsen har derfor igangsat en
national indsats for klimatilpasning, og som et led i denne skal alle danske kommuner have udarbejdet
en handleplan for klimatilpasning inden udgangen af 2013. Nærværende analyse er et led i denne
proces og klarlægger sandsynlighed og risiko for oversvømmelse i hele Samsø Kommune, og estimerer
endvidere en egentlig økonomisk konsekvens ved oversvømmelse. Fremtidig byudvikling og
nuværende arealanvendelse i kommunen kan blive påvirket af klimaændringer, hvorfor en vurdering af
konsekvenserne af fremtidige havvandstandstigninger og øget nedbør er særlig aktuel.
Formålet med denne undersøgelse er at få et overblik over de mest kritiske områder i forhold til
oversvømmelser i Samsø Kommune ved at sammenholde oversvømmelsesberegninger med værdien af
de områder, der berøres/skades. Derved kan der opstilles et risikobillede for kommunen, hvor alle
hensyn er vægtet efter et ensartet princip (økonomisk skadesværdi som sandsynlig skadesværdi i den
periode man ser på).
Data for det nuværende klima og højvande baseres på statistik fra Dansk Meteorologisk Institut (DMI)
og Kystdirektoratet (KD).
For fremtidige situationer baseres undersøgelsen på IPCCs udviklingsscenarie, SRES A1B, som
anbefalet af Klima og Energiministeriet. Se beskrivelser på Klima- og Energiministeriets klimaportal:
www.klimatilpasning.dk.
Anvendte oversvømmelsesscenarier

Stormflod
Det fremtidige niveau for højvandshændelser vil være omtrent det samme som i dag. Der forventes ikke
en betydende ændring af de enkelte hændelser som følge af klimaændringerne. Den resulterende
vandstandskote vil dog øges i takt med det stigende havvandsspejl.
DMI vurderer, på baggrund af den hidtidige forskning, at klimaændringerne kan få havniveauet omkring
Danmark til at stige mellem 0,3 og 1 m i dette århundrede. Da landhævning og vind også spiller ind, vil
det betyde, at den oplevede vandstand kan stige mellem 0,1 og 1,2 meter afhængig af hvor i landet,
man befinder sig.
På det nuværende videnskabelige grundlag kan DMI ikke angive en øvre grænse for
vandstandsstigninger langs de danske kyster. DMI anbefaler derfor, at muligheden for endnu højere
stigninger inddrages i risikovurderinger. ( http://klimatilpasning.dk/daDK/service/Klima/KlimaaendringeriDanmark/vandstandihavet/Sider/Forside.aspx)
På ovenstående grundlag vurderes det relevant at undersøge situationen ved en fremtidig
vandstandsstigning på 100 cm i 2112.
KMS har angivet den absolutte landhævning på Samsø til 1,3 mm/år (DTU Space 2012). Over en 100
årig periode vil dette resultere i en landhævning på 13 cm, som vil modvirke effekten af det stigende
havvandspejl. Den relative ændring i havvandstanden vil således udgøre 87 cm ved en
vandstandsstigning på 100 cm.
Gentagelsesperiode Vandstandsscenarie 2012
Vandstandsscenarie
2112
100 år
174cm
261cm
Data for stomflod fra Ballen Havn fremgår af nedenstående link:
http://www.masterpiece.dk/UploadetFiles/10852/25/00_hojvandsstatistik_2007(1)(1).pdf

I sandsynlighedsberegningerne til brug for risikokortlægningen indgår 100 års stormflod i 2012 og 100
års stormflod i 2112.
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Skybrud (Skybrudskort®)

For oversvømmelsesberegningerne af ekstrem regn (skybrud) er i lighed med stormflodsscenarierne
anvendt scenarier for en 100 års hændelse i 2012 og 100 års hændelse i 2112.
Gentagelsesperiode Skybrudsscenarie 2012
Skybrudsscenarie 2112
100 år
77mm
112mm
Data fra Skybrudskort® for Region Midt er anvendt. De anvendte nedbørshændelser baseres på
tilsvarende risikokortlægninger udført for Aarhus Kommune i efteråret 2011, hvortil der udarbejdedes
fremskrivninger af en række klimascenarier.
Det bemærkes, at der ved analyserne på Samsø er valgt, for både stormflod og skybrud, kun at arbejde
med 100 års scenarier. Denne løsning giver et mere enkelt billede af klimascenarierne, men også et lidt
mere unuanceret billede i forhold til de hændelser, der indtræder oftere som f.eks. en 20 års hændelse.
Flere scenarier ville give et mere klart billede af, hvor ofte de mest udsatte områder kan forventes at
blive oversvømmet, hvor det producerede giver et klart billede af en bestemt situation. Men en 100 års
hændelse er omvendt også den situation flere danske samfunds-økonomiske studier har vist bedst kan
betale sig at tilpasse sig til i forhold til cost/benefit.
Metode

En kortlægning af risiko giver et kommunalt overblik over steder med størst reel risiko målt som
økonomiske konsekvenser, så klimatilpasningen kan prioriteres økonomisk optimalt.
I det følgende beskrives den anvende analysemetode for kortlægning af oversvømmelsesrisikoen i
Samsø Kommune.
Beregning af risiko
Risikovurderingen er bygget op omkring følgende hovedaktiviteter:
Opgørelse af forventede klimaændringer og statistik for ekstreme situationer
Beregning og kortlægning af alle oversvømmelseshændelser fra havet samt ekstremregn, der
oversvømmer kloakkerne og strømmer på overfladen og samler sig i lavninger eller som egentlige
strømningsveje på terræn ved forskellige situationer i dag og i fremtiden.
Beregning og kortlægning af sandsynlighed for ovenstående scenarier.
Beregning og kortlægning af skadesomkostningsværdi af alle områder som evt. kan rammes af
oversvømmelse.
Beregning og kortlægning af risiko (findes ved at gange sandsynligheden for oversvømmelse med
værdien/skadesomkostningen af en oversvømmelse).
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Figur 1 - Figuren illustrerer, hvordan 3 forskellige hændelsestyper og deres hyppighed kan
sammenfattes til sandsynlighed, som sammen med værdien giver et billede af risikoen for
oversvømmelse på celleniveau.
Kortlægning
Der er i analysen fremstillet 4 typer temakort; hændelser (Skybrudskort® og havvandstand),
sandsynlighed, værdi samt risiko. Hændelseskort viser den konkrete arealmæssige udbredelse, mens
der anvendes cellekort for de 3 øvrige typer.
Inddelingen i 100x100 m celler gør det muligt at regne på værdien af den enkelte celle og efterfølgende
udtrykke dette i farveskalaer.
Værdisætning
Skadesomkostningerne ved oversvømmelse, benævnt værdi, er værdisat med værdier fra 0,1 til 10
efter vurdering af skadesomkostningsværdi ved oversvømmelse. Således er eksempelvis
skadesomkostningerne ved oversvømmelse af et parcelhus vurderet som værdien 8, mens
landbrugsjord er tildelt værdien 0,1. De enkelte arealanvendelser opgøres pr. m2. En celles værdi
udregnes på baggrund af sammensætning af arealanvendelse inden for cellen. Vægtningen omfatter
følgende temaer:
Bebyggelse Industri og handel
m2
10
Boliger
m2
8
Sommerhuse
m2
4
Offentlig service
m2
9
Fredede bygninger o. lign.
m2
8
Forsyning Renseanlæg
m2
10
Fjernvarmeværk
Antal +0,25 til øvrig
cellescore
Energiforsyningsanlæg
Antal +0,25 til øvrig
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cellescore
Vandforsyningsboring
Antal +0,25 til øvrig
cellescore
Anlæg
Veje
m2
6
Lufthavn
m2
7
Affaldsdeponier
m2
6
Vindmøller
m2
+0,1 til øvrig
cellescore
Landbrug Alle landbrugsarealer
m2
0.2
Kulturarv
Fortidsminder
m2
2
Kirkegård
m2
2
Natur
§3 områder
m2
0.1
Skov
m2
0.2
Sportsanlæg
m2
0.1
Rørlagt vandløb
Tilstede +0,1 til øvrig
cellescore
Vægtningen er defineret efter dialog med Samsø Kommune.
Datagrundlag og databehandling

Samsø Kommune har stillet en række GIS-temalag til rådighed for projektet. Dette materiale er
gennemgået og sammenstillet til temakort for hele kommunen.
Estimaterne af udbredelsen af ekstremnedbør er baseret på COWIs Skybrudskort®. Det skal
bemærkes, at denne kortlægning indeholder differentieret beregninger for nedbør (lavninger) for
henholdsvis by- og landområder, idet der i byerne findes langt større befæstede og kloakerede arealer.
Alle GIS-temalag og kort er beregnet og fremstillet i koordinatsystemet Euref89 UTM zone 32.
Resultater

Resultaterne af analysen præsenteres og beskrives i det følgende opdelt i hændelser, sandsynlighed,
skadesomkostningsværdi og risiko.
Læsning af kort
Hver type kort har sin egen farveskala, sådan at det er enkelt at adskille dem fra hinanden (se f.eks.
Figur 1). Fælles for skalaerne er, at den røde farve gengiver højeste sandsynlighed,
skadesomkostningsværdi og risiko.
I afsnit 4 beskrives nærmere, hvordan kort og data for hele kommunen eventuelt kan anvendes i
fremtidigt planlægningsøjemed.
De producerede fysiske kort udgør nedenstående. Det er ud fra de leverede data muligt for Samsø
Kommune selv at producere en række yderligere kort, hvis dette ønskes, som f.eks. sandsynlighed for
skybrud alene.
Kort Navn
Indhold
Udtryk
Kort Hav
Oversvømmelseskort for
Udbredelse
1
stormflod fra havet for 100
års hændelser i hhv. 2012
og 2112.
Kort Nedbør
Oversvømmelseskort for
Udbredelse
®
2
skybrud (Skybrudskort ) for
100 års hændelser i hhv.
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Kort HS 2012
10

2012 og 2112.
Sandsynlighed for
oversvømmelse fra
stormflod ved en 100 års
hændelse i 2012 pr. celle

Antal
oversvømmelser
pr. år ved en
100 års
hændelse i 2012
Kort HS 2112
Sandsynlighed for
Antal
11
oversvømmelse fra
oversvømmelser
stormflod ved en 100 års
pr. år ved en
hændelse i 2112 pr. celle
100 års
hændelse i 2112
Kort Stot 2012
Den totale sandsynlighed Antal
12
for oversvømmelse i 2012 oversvømmelser
pr. celle
pr. år ved en
100 års
hændelse i 2012
Kort Stot 2112
Den totale sandsynlighed Antal
13
for oversvømmelse i 2112 oversvømmelser
pr. celle
pr. år ved en
100 års
hændelse i 2112
Kort Værdi
Skadesomkostningsværdien Indextal 0.1 til
20 (skadesomkostningsværdi) pr. celle
10
Kort R 2012
Den totale risiko for
Sandsynlighed *
30
oversvømmelse i 2012 pr. værdi
celle
Kort R 2112
Den totale risiko for
Sandsynlighed *
31
oversvømmelse i 2112 pr. værdi
celle
Hændelser

En generel havvandsstigning i 2112 på 0,87 meter giver ikke anledning til større permanente
oversvømmelser men bevirker, at meget større områder af kommunen oversvømmes hyppigere. De
områder, der i dag vil blive ramt af et statistisk 300 års højvande vil i 2112 blive ramt af et tilsvarende
højvande 3 gange om året. Tilsvarende vil der 10 gange om året i 2112 optræde et højvande svarende
til det, der statistisk set kommer hvert 100. år i dag.
Regnintensiteten forventes at stige mere i anden halvdel af de kommende 100 år, dvs. fra 2060 og
frem. Dette gælder både for de sjældne og de hyppige regnhændelser, men af disse forventes størst
stigning i den sjældne regn, dvs. de kraftige enkeltstående hændelser.
For vandføringen i vandløb forventes en mere jævn stigning, idet nedsivning af nedbør i jordmatricen vil
udjævne udledningen til vandløbene, og et generelt mildere klima vil give højere fordampning.
Udbredelsen af oversvømmelse fra stormflod og fra skybrud ved 100 års hændelser i 2012 og i 2112 er
vist på Kort 1 og 2.
Sammenfatning
Overordnet set vil flere lavbundsomårder på Samsø blive oversvømmet ved en 100 års
stormflodshændelse. Eksempelvis mellem Stavns og Vorbjerg (lufthavnen), ved Maden, hele Besser
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Rev, store områder ved Vesborg Fyr og ved Lushage.Ved en 100 års hændelse om hundrede år (2112)
vil hovedparten af disse områder have stort set samme udbredelse, dog med undtagelse af områder ved
Stavns og Mårup.
For skybrud ses det, at de største oversvømmede områder vil være mellem Stavns og Vorbjerg, Maden,
og områder ved Vesborg Fyr. Desuden en række mindre oversvømmelser spredt over hele øen. For
stort set alle områder ses det, at de samme fordybninger i terræn fyldes med mere vand ved en 100 års
hændelse i 2112, hvilket vil sige, at flere af lavningerne er så dybe, at de kan rumme større mængder
vand.
Sandsynlighed

For hvert klimascenarie, f.eks. 100 års hændelse for skybrud i 2112, er sandsynligheden defineret som
det antal gange hændelsen indtræffer pr. år. Udbredelsen af de enkelte scenarier kendes fra
hændelserne, og hver celle til dels således en værdi alt efter hvor stor sandsynligheden for
oversvømmelse er.
Sandsynlighederne findes som totale sandsynligheder i årene 2012 og 2112, og som sandsynligheder
for eksempelvis årlige nedbørshændelser for samme år.
Skybrudskort®
COWI har for Region Midt udarbejdet en teknisk baggrundsbeskrivelse af Skybrudskort®.
Kortbilag
Sandsynlighedskortene er opdelt i 6 niveauer, med rød som den mest sandsynlige. Sandsynligheden er
på de fysiske kort vist som både oversvømmelse fra hav og som en total i både 2012 (100 års hændelse
i dag) og om 100 år i 2112 på Kort 10, 11, 12 og 13.
Sammenfatning
Sandsynlighederne for oversvømmelse er baseret på 100 års hændelser og vil derfor følge disse.
Variationen i en 100 års hændelse i dag og om hundrede år ses tydeligt langs kyststrækningen ved
Nordby Hede, moseområderne øst og nordøst for Nordby, ved Mårup, områderne nord og vest for
Langør (inkl. adgangsvej til Langør) og i det lave område ved Brundbymark. Derudover en række
områder, som enten er nævnt i afsnit 3.1.1 eller har en mindre udbredelse.
Skadesomkostningsværdi

Skadesomkostningsværdierne er opgjort ud fra erfaringstal for oversvømmelsesskader, værdien af
bygninger og installationer, betydningen af infrastrukturen for transport mv. (se endvidere afsnit 2.1).
For alle områder er de forventede omkostninger ved en eventuel oversvømmelse fastsat pr. m2. For
hver celle er udregnet mængden af f.eks. antal m2 boliger. Hver celle udtrykker den samlede
skadesomkostningsværdi, altså summen af alle skadesomkostninger, udtrykt i et indekstal.
Der er taget udgangspunkt i den nuværende arealanvendelse, og således ikke taget hensyn til at nogle
områder vil skifte anvendelse i de kommende år. Dette er valgt, idet værdisætningen primært skal
bruges til at prioritere indsatsen for at beskytte de eksisterende værdier, mens nye byer og infrastruktur
antages at blive placeret hensigtsmæssigt i forhold til de klimapåvirkninger, som bl.a. denne rapport
klarlægger.
Kortbilag
Værdikortet er opdelt i 5 niveauer, med rød som den mest omkostningsfulde.
Skadesomkostningsværdierne er vist på Kort 20. For hele Samsø Kommune ses det, at de største
skadesomkostninger (værdien) samler sig omkring de bebyggede arealer, og hovedsageligt ved
områder med industri, tæt bebyggede boligområder, offentlig servicefunktioner eller affaldsdeponier.
Sammenfatning
De større og tætte byområder udgør sammen med affaldsdeponiet ved Nørreskifte områderne med
størst værdi. Enkelte fritliggende industri og historiske bygninger som Nordby Kirke har også en høj
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skadesomkostningsværdi.
I værdikortlægningen indgår også værdisætning af §3 områder, hvoraf det ses, at store dele af Nordby
Bakker og Nordby Hede fremtræder. Værdisat er også rørlagte vandløb, vindmøller samt
forsyningstekniske anlæg.
Risiko

På celleniveau findes risikoen for oversvømmelser som den samlede sandsynlighed for
oversvømmelseshændelser i cellen ganget med skadesværdien for den pågældende celle. Risiko =
Sandsynlighed x Skadesomkostningsværdi. Dette gøres både for det nuværende og det fremtidige
risikobillede.
Risikoen er beregnet for hver celle for årene 2012 og 2112 og vist med samme farveskala, så det er
muligt at se, hvordan risikoen udvikler sig under forudsætning af uændret arealanvendelse. Risikoen er
beregnet for den samlede risiko ud fra den samlede sandsynlighed for oversvømmelse uanset årsag.
Kortbilag
Risikokortene er opdelt i 6 niveauer med rød for de områder med størst risiko.
Total risiko for oversvømmelse er vist på Kort 30 og Kort 31.
Sammenfatning
Områderne med størst risiko ved en 100 års hændelse i dag er i den nordlige del af Ballen ved
Ålebækrenden. Desuden ved affalddeponiet, et par områder ved Maden og Langør og ved
lufthavnsområdet.
Situationen om 100 år ændres ved Mårup, hvor risikoen forøges. Ved Bjælkerendens udløb og
Ålebækrenden stiger risikoen yderligere. Langs med Sælvigbugten stiger risikoen over en længere
strækning.
Ingen områder ved Tranebjerg ligger ifølge kortlægningen i høj risiko.

Efterbehandling af analyseresultater

Alle data og kort foreligger i GIS format, hvilket sikrer, at kommunen efterfølgende kan arbejde
dynamisk med alle GIS-temaer og kortudformninger. Dette muliggør nærstudier af delområder, en
anden udformning og definition af farveskalaer mv. Ved brug af GIS hjælpeværktøjer kan et enkelt
område udsættes for oversvømmelseshændelser sammen og hver for sig, lige som sandsynlighed og
risiko kan præsenteres for forskellige år, som det er gjort med eksempelkortene i denne rapport.
Byudvikling
Ved planlægningen af byudvikling, ny infrastruktur samt overvejelser om ændring/renovering af
bestående anlæg mv. udgør kortlægningen af oversvømmelsestruede områder et unikt værktøj.
Nye byområder og korridorer for infrastruktur kan placeres hensigtsmæssigt i forhold til
sandsynligheden for oversvømmelse. Truet eksisterende bebyggelse kan sikres eller opgives. Grønne
klimatilpasningskorridorer kan udpeges til forsinkelse af regn.
Her skal sandsynlighedskortene for oversvømmelse anvendes - ikke risikokortene, da disse er baseret
på arealernes nuværende anvendelse.
Beredskab
Et nærmest uundværligt værktøj for en overordnet tilrettelæggelse af beredskab er kortlægningen af de
områder, hvor regnfloder og søer vil optræde ved ekstrem regn. Med dette overblik er det lettere at
sikre, at løsningerne ikke flytter problemet fra et sted til et andet, hvor vandet evt. vil gøre mere skade.
En måde at gøre dette på kunne være at anvende kortene i rækkefølgende Risiko - Sandsynlighed Hændelse. Der tages udgangspunkt i risikoen, for derefter at vurdere, hvor sandsynligheden er størst og
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dermed kunne rette en indsats mod den enkelte hændelse.
Overblik og fælles løsninger
Risikokortet kan bruges som et fælles udgangspunkt for at finde overordnede samlede løsninger i et
bredt forum, hvor deltagerne kan have forskellige interesser. Kortene viser en økonomisk afstemt
sammenvægtning af alle hensyn, sammensat ud fra de individuelle emnemæssige hensyn, som f.eks.
værdi af infrastruktur. Med kortene og analyserne som udgangspunkt kan det blive lettere at finde
afstemte løsninger til indarbejdelse i kommuneplanen og prioritering af indsatsen for klimatilpasning.
Datastruktur

Forkortelser
Der er anvendt en række forkortelser i navngivning af forskellige scenarier som f.eks. SS2010, der er
den totale sandsynlighed for oversvømmelse i 2010.
Kilde
H

Hav

Beregning
Stot

Sandsynlighed,

Hændelser
100

100 års hændelse

2012

Situation i 2012

2112

Situation i 2112

total
N

Nedbør,

RS

Risiko

Vaerdi

Værdi, samlet

Skybrudskort®

1_erhverv

Areal af erhverv i
cellen

1_vaerdi

Værdi af jernbane i
cellen

GIS-data
Risikovurderingen er samlet i tabellen VektorGrid_region. Filen indeholder et 100x100 m grid over hele
Samsø Kommune. Alle grids har unikke id, der er nummereret fra 1 og opefter. I filens tabelstruktur har
hver grid sin egen kolonne med tilhørende værdi kolonne.
Ved fremstilling af nye kort tematiseres filen VektorGrid_region på kolonneniveau. Til brug for
tematisering med samme farveskalaer findes tematiseringsskabelonerne (MapInfo) for henholdsvis
Sandsynlighed, Værdi og Risiko. Disse er placeret i mappen Tematiske_skabeloner, og skal placeres
lokalt før de kan anvendes i en tematisering.
Anbefalinger

Nærmere undersøgelser af evt. oversvømmelser anbefales over tid ved:
Ålebækrenden (Ballen), evt. hydraulisk undersøgelse af vandløb samt evt. indtrængende havvand,
mulighed for tilbageholdelse af vand i baglandet vha. vådområder eller lignende.
Mårup/Vestermade, nærmere undersøgelse af behov for beskyttelse
Maden, evt. mulighed for vådområde projekt, da området vil blive oversvømmet hyppigere i en
fremtidssituation.
Langør, evt. forhøjelse af adgangsvej mv.
Lufthavn, lavtliggende område vil blive oversvømmet ved ekstremhændelser og generelt mere fugtig
jord.
Bjælkerenden, evt. mulighed for tilbageholdelse af vand i baglandet vha. vådområder eller lignende.
Indtænke klimascenarier og stigende havvandstand ind i færgehavne mv.
Evt. sikring af landevej ved Sælvig Bugt (på lang sigt)
Opgive dræning mv. på lavtliggende områder.
Beskyttelse af tekniske installationer (sætte dem højere i terræn)
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Evt. beskyttelse af sårbar natur mod havvand.
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Fra Danmarks vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø
Samsøs status som VEØ - vedvarende energi ø - er i dag en væsentlig del af øens visitkort. Konkret er der i dag
100% selvforsyning på energiområdet gennem etablering af lokalt ejede løsninger i form af land- og
havbaserede vindmøller samt fjernvarmeværker.
Samtidig er der et væsentligt supplement i individuelle løsninger: husstandsmøller, solvarme, varmepumper og
solceller.
Samsø Energiakademi har været omdrejningspunkt i mange af projekterne sammen med øens borgere,
virksomheder og Samsø Kommune.
Kommunen ejer således selv fem havvindmøller, og øen har i kraft af dem været CO2-neutral siden 2003.
Kommunalbestyrelsen har fortsat arbejdet, og har senest med temalokalplan nr. 75 stillet krav om, at alt
nybyggeri skal udføres som lavenergibyggeri både i nye og eksisterende boligområder.
Samsø Energiakademi fremlagde i 2011 en ny masterplan for Samsø som energi ø.
Helt overordnet er det målet med masterplanen, som Samsø Energiakademi har lavet og fremlagt i 2011, at
Samsø skal blive Fossilfri Ø.
Planen er blevet behandlet og godkendt af Kommunalbestyrelsen, og ønsket er at knytte målene fra
masterplanen til den kommunale planlægning herunder kommuneplanen.
Derfor er masterplanens 7 overordnede mål også en del af kommuneplanen.
I løbet af forrige planperiode er planerne om et biogasanlæg på Samsø blevet meget konkrete. Der er bred
opbakning i kommunalbestyrelsen til, at der arbejdes videre med en VVM-redegørelse samt planforslag for
en placering ved Trolleborgvej overfor Samsø Syltefabrik. Denne proces vil fortsætte i 2017.
Sideløbende hermed arbejdes der ihærdigt på at tiltrække investorer til et selskab, der skal etablere og drive
biogasanlægget.
Kommunalbestyrelsen udpeger i kommuneplanen arealreservationer for nye vindmøller på land.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at arealreservationerne konkretiserer planerne på et niveau, som kan danne
grundlag for en grundig og inddragende folkelig debat på Samsø om og hvordan, vi vil udbygge vores
vedvarende energiproduktion.
Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode arbejde for:
At realisere målene i Fossilfri Ø.
At der etableres et biogasanlæg på Samsø.
At der træffes beslutninger på Samsø om nye vindmølleområder og om fremtidssikring af de eksisterende
vindmølleområder på Samsø.
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Fossiluafhængig
Samsø har på en 10-årig periode opnået at blive selvforsynende med vedvarende energi.
Fjernvarmeværker, der kører på halm, træflis og solenergi, forsyner en stor del af øens
huse med varme. Vindmøller på land og til havs producerer mere strøm end øens samlede
elforbrug. Denne overproduktion af vedvarende energi kompenserer i dag for det fossile
brændstofforbrug, som transporten på og til/fra øen står for.
Trods Samsøs status som VEØ - vedvarende energi ø - er der stadig et stort forbrug af
fossile brændsler især til transport men også til opvarmning af huse.
Mål
At der ikke anvendes fossile brændsler og drivmidler på Samsø
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Fleksibel energiforsyning
Energisystemet på Samsø er allerede forsynet med en høj andel vedvarende energikilder.
Øen har en overproduktion af vindenergi. Når vinden ikke blæser, skal der dog importeres
strøm fra fastlandet. Af energien til opvarmning kommer ca. 60 % fra vedvarende
energikilder som fjernvarme produceret af halm (3 værker) eller træflis kombineret med
solfangere (1 værk), eller fra individuelle vedvarende varmeanlæg som varmepumper,
biomasse-brændselsfyr og solfangere (ca. 10%). Der anslås at være ca. 300 oliefyr tilbage
på øen. Det antal er et udtryk for en reduktion i den forgangne planperiode på over 60 %.
Transporten både på øen og færgerne til og fra øen er hovedsageligt på fossile
brændstoffer som benzin og diesel på trods af, at der er sket et skift til en gasfærge, og
flere biler er overgået til el - blandt andet størstedelen af kommunens bilpark.
Udfordringerne for det vedvarende energisystem er dels at kunne levere den passende
mængde og form af energi til transportformål. Øens geografiske afgrænsning begrænser
endvidere udnyttelsen af biomasse til energiformål.
Mål:
At vedligeholde og udbygge et decentralt og fleksibelt energisystem til vedvarende
energiproduktion
Eksempler på handlinger
Etablering af biogasanlæg
Nye vindmøller
Udbygning af fjernvarmenet
Mere solenergi
Øget biomasseudnyttelse
Udfasning af oliefyr
Mere transport på el og gas
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Fremtidens transport
Næsten al transport på Samsø samt til og fra øen foregår i dag med drivmidler fra fossile
brændstoffer. Samsøs nuværende status som vedvarende energi ø er baseret på, at
havmøllernes overproduktion af vindenergi kompenserer for dette fossile forbrug.
At få transporten omlagt til at anvende drivmidler fra vedvarende energikilder er den
største udfordring for Masterplanen. En stor del af benzinbilerne forventes erstattet med
elbiler, men teknologien er stadig et stykke vej fra masseproduktion og dermed
billiggørelse, og batterierne er fortsat under udvikling. Elbiler passer imidlertid fint med
kørselsmønstret på en mindre ø og ind i et el-system med periodevist stort overskud af el
fra vindkraft. De tungere køretøjer og færgerne har imidlertid behov for et andet
drivmiddel. En mulighed er at etablere et anlæg, der kan producere biogas til
transportformål. Udfordringerne for etablering af et biogasanlæg omfatter biomasseforsyningssikkerhed, biogas-afsætningssikkerhed og etableringsomkostninger.
Mål:
At drivmidler til transport på og til/fra Samsø bygger på vedvarende energi.
Eksempler på handlinger:
opstilling af ladestandere til elbiler og indførsel af intelligente elmålere
indførsel af elbusser samt elbiler til taxikørsel
efteruddannelse af lokale mekanikere til at kunne servicere elbiler
etablering af biogasanlæg som producerer CBG (komprimeret gas) eller LBG
(komprimeret til flydende gas) til færger, lastbiler, traktorer og evt. busser
etablering af en infrastruktur bestående af gas-tankanlæg
offentlige transportudbud understøtter strategien hvor det er muligt
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Effektivt varmeforbrug
Der er 2.200 småhuse på Samsø med ca. 2.000 opført før 1980. Af disse vurderes 1.800 som rentable at
energieffektivisere. De fordeler sig med ca. 300 husstande opvarmet med oliefyr, 650 tilsluttet fjernvarmen og
650 med anden opvarmning herunder varmepumper og pille/træ fyr. Det samlede forbrug af rumvarme på
Samsø er 129 TJ, fordelt med 43 TJ på hver af de tre opvarmningsformer. Herudover består udfordringen i at
reducere varmeforbruget i erhvervsbyggeri.
I Masterplanen opereres der med en målsætning frem til 2021 via en reduktion af varmeforbruget i private boliger
på 30% og i erhverv på 5%. Frem til 2050 er der målsat en reduktion af varmeforbrug i private boliger på 35%
og i erhverv på 10%.
Mål:
At arbejde for væsentlige varmebesparelser.
Eksempler på handlinger:
Reduceret varmeforbrug i boliger og erhverv
Nybyggeri med minimalt varmeforbrug
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Effektivt elforbrug
Det samlede aktuelle forbrug af el på Samsø er 108 TJ fordelt på elkomfur 6 TJ, elvandvarmer 1 TJ, elradiator 4
TJ, belysning 17 TJ, elkompressorer 13 TJ, elmotorer 65 TJ og varmepumper 2 TJ (2009).
Udfordringen er, at elforbruget til opvarmning af øens boliger i hele perioden frem til 2030 ifølge Masterplanen
ikke må stige i forhold til forbruget i 2010. Samtidig skal offentlige institutioner og erhverv frem til 2030 foretage
elbesparelser svarende til 30 % af forbruget i 2010. Elforbruget på Samsø skal knyttes til et moderne
energimarked, hvor forbrugeren i stigende grad vil kræve effektive redskaber affødt af relationen mellem forbrug,
pris og et ønske om at reducere energiforbruget. Det er realistisk at holde elforbruget på 2010 niveau frem til
2030 ved hjælp af besparelser og vejledning, der gavner den enkelte forbruger, på trods af et øget forbrug til
varmepumper. Her vil forbedringer af boligmassen også være med til at nedsætte elforbruget.
Mål:
At arbejde for væsentlige besparelser på forbruget af el.
Eksempler på handlinger:
Adfærdskampagne - synliggørelse af forbrug
Efteruddannelse af håndværkere
Udskiftning af kompressorer, pumper og elmotorer
Nybyggeri etableres med et minimalt energiforbrug, dvs. 15 kWh/m2/år
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En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur
Samsø har en god erfaring fra VEØ-projektet (vedvarende energi ø) med at stå sammen og gennemføre store
projekter i fællesskab. Borgerinddragelse og lokal medfinansiering var helt centrale elementer i VEØ-projektets
succes. Nu er tiden inde til at tage nye udfordringer op på energiøen, og samsingerne er klar til at være med.
Masterplanen for fossilfri ø beskriver de overordnede mål for udviklingen af energiforsyningen på Samsø frem
mod 2030. Udover disse initiativer vil mange andre initiativer kunne bidrage til et bæredygtigt og vitalt øsamfund.
De afledte grønne teknologier og den lokale energiproduktion har kimen til lokal jobskabelse og vækst, men også
Samsøs enestående natur rummer store kvaliteter og muligheder for fastboende og turister.
Øen rummer med sit vækstlag af kunsthåndværkere, scenekunstnere og sin kulturarv og historie mange andre
ressourcer, der vil kunne udvikles til produkter og oplevelser. Samsø Kommune er klar til at påtage sig rollen
som medspiller, når ideer og innovative forløb skal igangsættes.
Mål:
At gribe mulighederne, når de opstår
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Udbygge partnerskaber
Samsø fungerer som udstillingsvindue for vedvarende energi, et CO2 neutralt samfund og en høj grad af
borgerengagement. Et stort netværk er allerede etableret gennem talrige besøg, vidensdeling, samarbejds- og
partnerskabsaftaler både nationalt og internationalt.
Samsø Kommune vil styrke partnerskabet med Samsø Energiakademi og Kommunalbestyrelsen har derfor afsat
midler øremærket til samarbejdet med Samsø Energiakademi om den Fossilfri Ø.
Øen rummer mange ressourcer i de engagerede borgere, foreninger og håndværksmestre, der brænder for
ideen om vedvarende energi. Samsø Kommune ønsker at styrke de lokale relationer og samarbejder gennem
konkrete projekter og ved dialogbaseret planlægning.
Mål:
At udbygge og etablere partnerskaber mellem energiforbrugere, forsyningsselskaber, distributører og
energiproducenter
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Lokalisering af energianlæg
Der er fortsat mulighed for at udbygge produktionen af vedvarende energi på Samsø gennem etablering
af biogasanlæg og opstilling af vindmøller, både land- og havbaserede. Kommunalbestyrelsen udpegede
derfor egnede placeringer i Kommuneplan 2013-25.
Solceller er i stigende omfang en aktuel teknologi, og i den forbindelse er det nødvendigt med fælles
retningslinjer for indpasning af solceller i eksisterende - og nybyggeri.
Potentialet i biogas ligger i forgasning af husdyrgødning suppleret med energiafgrøder og fx græs fra naturpleje.
Det vurderes at en gasproduktion fra de nuværende tilgængelige ressourcer vil være nok til at drive færgerne til
og fra øen - "From field to Ferry". Der er en række attraktive sidegevinster ved bioforgasning af husdyrgødning i
form af færre lugtgener, lettere optagelse af næringsstoffer og reduktion af drivhusgassen metan. Et fælles
biogasanlæg skaber desuden lokale arbejdspladser.
Der blev i 2001 stillet 11 landbaserede 1 MW vindmøller op på Samsø. Den teknologiske udvikling på
mølleområdet er gået stærkt, så her ca. 15 år efter er nye møller større og mere effektive. For at sikre, at Samsø
som energi ø følger med udviklingen, skal de eksisterende udlagte vindmølleområder underkastes et eftersyn i
den kommende kommuneplan. Passer rammerne og udstrækningerne til de nye teknologier. Desuden
skal Samsø Kommune og borgerne på Samsø sammen vurdere, om der kan udpeges flere egnede placeringer
til store landmøller. Det er Kommunalbestyrelsens ønske, at det som ved sidste store vindmølle-planlægning
skal foregå ved et bredt folkeligt engagement. Med en fælles proces vil det være muligt at fordoble Samsøs
elproduktion fra vindmøller.
Samsø Kommune vil fremme alle typer af vedvarende energiproduktion herunder solceller. Prisfald gør denne
teknologi til en økonomisk attraktiv mulighed i forhold til elproduktion, både i privat -, virksomheds - og offentligt
regi.
Kortet nederst belyser mulighederne for at udpege nye placeringer til vindmøller og biogasanlæg ved at vise
zoner med afstand til nærmeste beboelse på henholdsvis 300, 500 og 600 m. Zonerne rummer ikke EUbeskyttet natur, fredede områder samt områder med særlige drikkevandsinteresser.
Mål:
at forberede udbygningen af den vedvarende energiproduktion
Handlinger:
at udpege egnede lokaliseringer til én eller flere mellemstore biogasanlæg
at udpege nye egnede lokaliseringer til land- og havbaserede vindmøller
at undersøge om eksisterende vindmølleplaceringer kan rumme større vindmøller

Udpegning af område til biogasanlæg
Samsø Kommune har i 2012 arbejdet på at finde egnede lokaliteter til et eller flere fælles
biogasanlæg. I processen har der været afholdt møder med intressenter fra bla. landbrug
og DN. Det statslige biogassekretariat har bistået med en kort analyse med bla. areal
restriktioner og afstand til husdyrbrug, boliger og varmeværker.
To af de tre indledende lokaliteter er taget ud af den videre planlægning - det drejer sig om
Tranebjerg industriområde og "Samsø farmen" ved Harpesdal.
Tilbage er en enklet lokalitet ved Trolleborg. Lokaliteten udemærker sig ved at være i
direkte tilknytnig til det overordnede vejnet. Størstedelen af Samsøs husdyrbrug er
placeret indenfor en radius af 15 kilometer.
Den nærmeste nabo er Trolleborg konservesfabrik, der er potentiel aftager af varme og
potentiel leverandør af konservesaffald til biogas.
Området har ikke arealrestriktioner, og der er ikke beskyttet natur eller
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grundvandsinteresser.
Retningslinjer for biogasanlæg
stk. 1. Lokaliseringshensyn, jf. "Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017".
stk. 2. Placering og afgrænsning af område til biogasanlæg er vist på nedenstående kort.
stk. 3 Området til biogasanlæg må ikke udnyttes til formål, der kan forhindre etablering og drift
af biogasanlæg (fx for byudvikling, helårsbeboelse, skovrejsning, naturbeskyttelse, rekreative formål,
lugtfølsomme funktioner og anlæg).
stk. 4 I området til biogasanlæg kan der ikke forventes tilladelse eller dispensation til aktiviteter, bygninger og
anlæg mv., der vil kunne forhindre etablering og drift af et biogasanlæg.
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Arealreservation til biogasanlæg
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Interesserne i det åbne land er mange og forskelligartede. For landbruget, skovbruget og
turisterhvervet er benyttelsen af det åbne land en forudsætning. Her er også store
beskyttelsesinteresser i forhold til naturen, de kulturhistoriske og landskabelige værdier,
samt grundvandet. Også for friluftslivet er adgangen til og anvendelsen af det åbne land
en vigtig forudsætning.
Flere undersøgelser har vist, at naturen har afgørende betydning, når turister og
skoleklasser skal vælge rejsemål. For tilflyttere har det ligeledes vist sig, at naturen har
afgørende betydning, når de skal træffe et valg om at flytte.
Planlægningen af det åbne land foregår i et spændingsfelt mellem rekreative interesser,
produktionsinteresser og beskyttelsesinteresser.
Som udgangspunkt skal det åbne land friholdes for anden bebyggelse m.v. end den, der er
nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.
Benyttelses- og beskyttelsesinteresserne skal afvejes, og det skal sikres, at det åbne land
både kan udnyttes til land- og skovbrug og være levested for vilde dyr og planter, samtidig
med at de landskabelige og miljømæssige interesser beskyttes.
Områder af særlig geologisk interesse omfatter større områder, hvor terrænformerne
afspejler landskabets tilblivelsesproces såvel som mindre lokaliteter, hvor de aflejringer,
som landet er opbygget af, er synlige (blotninger). Blotningerne giver en særlig let adgang
til oplysninger om de geologiske processer.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
arbejde for, at udvikling i det åbne land sker med respekt for natur, landskab og
bevaringsværdier,
fastholde den klare og værdifulde grænse mellem by og land,
arbejde for, at det åbne land i videst muligt omfang friholdes for bebyggelse,
sikre udviklingsmuligheder for landbruget.
Retningslinje for særlige landskabelige interesser:
Stk. 1. Områder af særlig landskabelig interesse fremgår af kortbilag 3 "Landskab,
kulturhistorie og ferie- og fritidsanlæg". Inddragelse af areal til formål, der kan skæmme
landskabet, skal så vidt muligt undgås.
Stk. 2. Inden for områder af særlig landskabelig interesse skal landskabshensyn
tillægges særlig stor vægt.
Stk. 3. I områder af særlig landskabelig interesse skal byggeri, herunder byggeri der
ikke er nødvendig for landbrugets drift, større veje og større tekniske anlæg så vidt
muligt undgås.
Retningslinje for geologiske interesser:
Stk. 1. Områder af særlig geologisk interesse fremgår af kortbilag 3 "Landskab,
kulturhistorie og ferie- og fritidsanlæg". Landskabsformer og blottede profiler mv., som
særlig tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske processer, skal søges
bevaret og beskyttet. Inden for områder af særlig geologisk interesse skal hensyn til
geologien tillægges særlig stor vægt.
Stk. 2. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning mv.., som kan sløre landskabets
dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås i områder af særlig geologisk interesse.
Stk. 3. Geologisk interessante kystprofiler og profiler, der afdækkes ved råstofgravning,
bør søges friholdt.
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Naturkvalitetsplanlægning
Naturkvalitet

Naturkvalitetsplanlægning er et redskab til at prioritere og forvalte naturarealer på
baggrund af deres naturkvalitet. Naturkvalitetsplanlægningen kan derfor danne grundlag
for en prioritering af den konkrete naturforvaltningsindsats, fx naturgenopretning,
naturpleje og forvaltning af forskellige tilskudsordninger. Naturkvalitetsplanlægningen
omfatter typisk naturområder, der er omfattet af naturbeskyttelseslovens bestemmelser om
generel beskyttelse af naturtyper - såkaldte § 3 områder. Derudover kan områder, der har
potentiale til at blive værdifuld natur, indgå i planlægningen. I naturkvalitetsplanlægningen
vil der ofte skulle prioriteres mellem indsatser. Her bør det have den højeste prioritet at
beskytte den natur, det er vanskeligst at erstatte.
Eksempler på fokusområder, der kan bidrage til at opretholde eller forbedre
naturkvaliteten:
·
Øge det samlede naturareal
·
Sikre områder med høj naturkvalitet
·
Sikre sjældne arter
·
Forbedre områder med lav naturkvalitet
·
Sammenbinde eksisterende naturområder
·
Indsats i områder med et særligt potentiale
·
Målrettet indsats i vandhuller eller andre naturtyper
·
Bekæmpelse af invasive arter og problemarter
Kommunalbestyrelsen ønsker, at den biologiske mangfoldighed og de mange værdifulde naturområder på
Samsø tildeles særlig opmærksomhed ved hjælp af naturpleje - og planlægning. En faglig og veltilrettelagt
Naturkvalitetsplan skal således udgøre en del af fundamentet for naturforvaltningens administrationsgrundlag, og
planen vil samtidig være af afgørende betydning for prioriteringen og tilrettelæggelsen af den praktiske naturpleje,
der mange steder er nødvendig for at opretholde eller forbedre naturkvaliteten. Planlægningen skal ske i dialog
med relevante interesseorganisationer som landbrugets organisationer, Danmarks Naturfredningsforening,
Friluftsrådet, samt turismeaktører og andre, der har interesser i naturens vilkår på Samsø.
Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode arbejde for:
at sikre de eksisterende beskyttede naturområder og fremme skabelsen af nye
at opretholde eller forbedre naturkvaliteten og biodiversiteten
at sikre fokus på sammenhængende naturområder i planlægningen
at det samlede naturareal bevares eller øges
at der etableres økologiske forbindelser mellem eksisterende naturområder langs kysten og i lavtliggende
arealer langs vandløb

Retningslinje for naturkvalitet:
stk. 1. Variation i landskabet ses som en kvalitet. Kommunen har særligt fokus på at
bevare lysåbne naturtyper som enge, heder og overdrev.
stk. 2. Biodiversitet ses som en kvalitet. Naturpleje skal medvirke til at sikre et alsidigt
plante- og dyreliv og at beskytte særligt sjældne og truede arter.
stk. 3. Autenticitet ses som en kvalitet. Det tillægges værdi, at en plante- eller dyreart er
naturligt hjemmehørende, da oprindelige arter oftere indgår i komplekse samspil i
naturen.
stk. 4. Gode adgangsforhold ses som en kvalitet. Offentligheden bør derfor sikres gode
muligheder for naturoplevelse og friluftsliv. Dette kan bl.a. ske gennem udbyggede og
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velholdte stiforløb, markinformation og naturvejledning.
stk. 5. Naturforvaltningen sker i samarbejde med lodsejere og andre interessenter.
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Om naturbeskyttelse generelt

Beskyttelse af natur gennemføres på forskellige niveauer; lokalt, nationalt og internationalt.
·
På det lokale plan kan en fredning af et område medvirke til at beskytte visse naturtyper og
dermed sikre gode levevilkår for en række arter. Ved status quo fredninger er formålet ofte, at
området skal forblive i en særlig naturtilstand.
·
På det nationale plan er en række naturtyper beskyttet gennem naturbeskyttelseslovens §
3. Det gælder fx vandhuller, enge, heder og overdrev. Disse naturtyper har til fælles, at de ofte er
opstået som følge af tidligere tiders jordbrug, og at de alle er vigtige levesteder for et plante- og
dyreliv, der er tilpasset netop denne naturtype. I dag indgår områderne ikke i samme
udstrækning i driften, og som en følge heraf vil de ofte være truet af tilgroning. Til den nationale
naturbeskyttelse hører også fredning af specifikke plante- og dyrearter. Fredningen omfatter bl.a.
alle orkideer, padder og krybdyr. Fugle og pattedyr er fredede, med mindre der er fastsat en
jagttid.
·
På det internationale plan har Danmark udpeget en række Natura2000 områder. I disse
områder er der både fokus på beskyttelse af naturtyper og særligt truede arter.
Naturbeskyttelse i Samsø Kommune

·
Ca. 1/5 af Samsøs areal er fredet. Største fredninger er landskaberne omkring Stavns
Fjord og Nordby Bakker.
·
Der er registreret mellem 700 og 800 § 3-områder. Omkring halvdelen af disse er
vandhuller. § 3 registreringer tager altid afsæt i den øjeblikkelige tilstand. Det betyder, at der
både kan opstå nye § 3-områder, og at "gamle" kan udgå.
·
Der er udpeget to Natura2000 områder - Stavns Fjord og Nordby Bakker. Link til Natura2000
planerne og handleplanerne.
Kommunalbestyrelsen har målsat alle § 3 naturområder for herigennem at kunne prioritere og
planlægge naturplejeindsatsen. De A-målsatte områder er: særligt karakteristiske
lokaliteter, lokaliteter med forekomst af sjældne dyr og planter, uberørt natur eller vigtige
naturkorridorer.
Målsætningen er fastlagt på baggrund af det danske biodiversitetskort. Lokaliteter i områder med
en høj Bioscore (+7) er A-målsat. Herudover indgår tidligere A-målsatte områder (fra
regionplanen) fortsat som A-målsatte, også selvom den aktuelle Bioscore er lavere.
Begrundelsen herfor er, at disse områder ofte kan løftes ved en relativ beskeden indsats. Bmålsatte områder omfatter alle § 3 områder, der ikke er A-målsatte.
Tilsyn med beskyttet natur skaber overblik

Kommunen ønsker at have størst muligt kendskab til arters udbredelse (særligt bilag IV-arter). Et
solidt artskendskab opbygges gennem Naturstyrelsens- og kommunens eget
overvågningsprogram og gennem dialog med grønne organisationer og borgere med en særlig
viden.
Det er kommunens målsætning, at tilsyn med beskyttede naturtyper fremadrettet gennemføres i
en 8-årig turnus.
Samsø Kommunes retningslinjer for naturbeskyttelse:
Stk. 1. Heder, overdrev, enge, strandenge, moser og vandhuller er omfattet af
naturbeskyttelseslovens § 3. Det medfører, at det ikke er tilladt at ændre på § 3 naturens
tilstand uden kommunalbestyrelsens tilladelse.
Stk. 2. Der føres tilsyn med § 3 naturens tilstand og udvikling i en løbende turnus, således at
alle § 3 områder gennemgås over en 8-årig periode. Naturkvaliteten og det samlede § 3 natur
areal søges øget gennem naturpleje og naturgenopretningsprojekter.
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Stk. 3. Der gives normalt kun tilladelse til indgreb, der understøtter naturkvaliteten af den
enkelte naturtype og til indgreb, der ikke medfører en reduktion af det samlede § 3 natur
areal.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsen prioriterer de A-målsatte § 3 områder højst, og samarbejder
med lodsejerne om at sikre og gerne forbedre områdernes naturkvalitet. Kommunes egne
naturplejemidler anvendes fortrinsvis til den A-målsatte § 3 natur. Derudover arbejdes på, at
der kanaliseres stats- og EU-midler til områdernes naturpleje.
Stk. 5. De B-målsatte § 3 områder har også stor betydning, og der samarbejdes med
lodsejerne om at forbedre områdernes naturkvalitet, således at områderne udvikler sig i
retning af de A-målsatte § 3 områder.
Stk. 6. Andre naturbeskyttede områder (Natura 2000 områder og fredninger) forvaltes i
overensstemmelse med Natura 2000 planer og fredningsbekendtgørelser.
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Plante- og dyrearter der bør gives en særlig opmærksomhed

Der har i en årrække været særlig fokus på at bevare den Grønbrogede Tudse på Samsø. En
anden art, der har været rettet en særlig opmærksomhed imod er den meget sjældne orkide,
Salep-Gøgeurt. Ved kommunalreformen udpegede Naturstyrelsen Salep-gøgeurt som en særlig
ansvarsart for Samsø kommune. Kommunen har fulgt Salep-Gøgeurtens udvikling ved årlige
optællinger og har intensiveret naturplejen i artens hovedudbredelsesområde. Arten har udviklet
sig meget positivt målt på totalt antal individer. Til gengæld er den muligvis forsvundet i et par
lokaliteter, hvor den var meget fåtallig. I sommeren 2016 gennemførte kommunen en optælling
af den sjældne plante, Stor Gyvelkvæler. Artens udvikling vil blive fulgt i de kommende år.
EU's naturbeskyttelsesdirektiver (fuglebeskyttelsesdirektivet og habitatdirektivet) pålægger EU's
medlemslande at bevare en række arter og naturtyper, som er sjældne, truede eller
karakteristiske for EU-landene. Det skal ske ved at udpege særlige områder, hvor disse arter og
naturtyper er beskyttede. Dette er konkretiseret i bilag I-V.
Bilag IV omfatter plante- og dyrearter af fællesskabsbetydning, der kræver streng beskyttelse.
Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de nævnte arters naturlige
udbredelsesområde. Dyrene må fx ikke fanges ind, deres æg ikke indsamles og deres yngle- og
rasteområde må ikke ødelægges. Følgende bilag IV arter er registreret på Samsø:
Pattedyr: Sydflagermus, Langøret Flagermus, Dværgflagermus og Brunflagermus,
Marsvin.
Padder: Stor vandsalamander, Spidssnudet frø, Grønbroget tudse, Strandtudse.
Krybdyr: Markfirben.
Beskyttelse af en truet art kan være en kompleks sag. Det viser følgende eksempel:
Op gennem 1900-tallet blev jordbruget stadig mere mekaniseret og effektivt. Dræninger og
opfyldninger af våde lavninger medførte, at mange at Danmarks frøer, tudser og salamandre
mistede deres yngleområder og var i stærk tilbagegang. Som følge heraf blev det besluttet at
frede alle padder i 1981. Med naturbeskyttelsesloven i 1993 blev det besluttet at beskytte alle
eksisterende vandhuller på mere end 100 m2. Men hverken fredningen af alle Danmarks padder
eller beskyttelsen af vandhuller havde formentligt kunne stoppe artens tilbagegang på Samsø.
De store lokale landskabsfredninger har næppe heller hjulpet padderne væsentligt. Tudserne er
ikke specielt knyttet til de fredede områder - snarere tværtimod.
Det helt afgørende skete i 1990, hvor der opstod en uventet mulighed for at give støtte til
etablering af nye vandhuller. Det primære formål med de nye vandhuller var at bevare den
grønbrogede tudse. Arten havde tidligere været meget udbredt, men gennem 1980-erne var den
tæt på at forsvinde på Samsø. Mange lodsejere var villige til at lægge jord til de nye vandhuller.
I dag godt 25 år efter kan man konstatere, at missionen lykkedes. Den grønbrogede tudse er på
ingen måde truet og er i dag udbredt over det meste af øen.
De mange nye vandhuller havde en afgørende betydning, men det er værd at bemærke, at
tudserne kun bruger vandhullerne som yngleområder i få uger eller måneder om året. Resten af
tiden lever de i det åbne land og gerne i bebyggede områder, hvor deres overvintring meget ofte
sker ved bygningsfundamenter, terrasser, drivhuse, stendiger m.m. Projektets store succes på
Samsø skyldtes derfor ikke kun én aktiv handling - men at alle forudsætninger for et godt resultat
var til stede på samme tid.
Invasive plante- og dyrearter

Det, man med en fælles betegnelse kalder "invasive arter", er planter og dyr, der spredes til
områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den
oprindelige biodiversitet. På ministeriets aktuelle liste over invasive arter i Danmark optræder 25
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dyr og 17 planter.
Lodsejere er ikke generelt forpligtet til at bekæmpe invasive arter. Som en undtagelse for dette
har kommunerne dog mulighed for at vedtage en indsatsplan, der pålægger lodsejere at
bekæmpe arten Kæmpe Bjørneklo. Samsø Kommune har benyttet denne mulighed. Den
nuværende indsatsplan er vedtaget i 2006 og udløber med udgangen af 2017. Forekomsten af
Kæmpe Bjørneklo er i indsatsperioden reduceret væsentligt, men arten er langt fra udryddet på
Samsø. Dette skyldes bl.a., at frø har vist sig at være spiredygtige i flere år end tidligere antaget.
Forvaltningen vil derfor anbefale, at indsatsplanen forlænges.
Ud over de definerede invasive arter findes der en række "problemarter", der ligeledes kan true
værdifulde naturområder, og som der bør være en særlig fokus på.
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Naturpleje medvirker til at sikre høj naturkvalitet

Naturpleje er indgreb, der foretages, så områder kan udvikle sig i en ønsket retning. Naturpleje er
ofte den eneste mulighed for at beskytte lysåbne naturtyper mod tilgroning og er derfor et vigtigt
redskab til at sikre en høj naturkvalitet. Kommunerne og staten har pligt til at gennemføre
naturpleje i egne naturområder, der er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Derudover kan
Natura2000 planer pålægge kommunerne konkrete opgaver på baggrund af veldefinerede mål.
De konkrete aktiviteter kan eksempelvis være afgræsning, maskinelle og manuelle rydninger,
afbrændinger og etablering / oprensning af vandhuller. Fredninger pålægger ikke lodsejere
særlige forpligtelser, men flere fredningskendelser giver kommunen en ret til at gennemføre
naturpleje, hvor det skønnes nødvendigt for at opretholde formålet med fredningen.
Langt størstedelen af Samsøs naturområder er privatejede. Staten ejer arealer på samlet ca. 300
ha i Natura2000 området Nordby Bakker. Samsø Kommune ejer kun ganske få naturområder,
der er relevante i denne sammenhæng.
Oversigt over igangværende aktiviteter inden for naturpleje
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Genopretning af naturområder

Opdyrkning har over tid skabt barrierer i landskabet og gjort, at naturområder ofte ligger
som små arealer med stor afstand mellem hinanden. Det gør landskabet mindre
fremkommeligt for dyrelivet og vanskeliggør spredning af planternes frø og pollen. Et
landskab, hvor naturområderne er sammenhængende eller ligger tæt på hinanden, giver
mulighed for vandring og spredning af vilde dyr og planter, og sikrer en mere robust natur.
Naturkvaliteten kan øges gennem større og mindre genopretningsprojekter. Mindre
vådområder kan genskabes ved at sløjfe eksisterende dræn, rørlagte vandløb kan
frilægges, og eksisterende vandløb kan udvikle sig i en mere naturlig retning ved at
begrænse vedligeholdelsen.
Samsø Kommune har igangsat en genopretning af naturområdet ved Tranebjerg Mose
med henblik på at genskabe et bynært naturområde med enge og vandhul.
Kommunen ønsker at gennemføre et større naturprojekt i Besser Made i samarbejde med
de berørte lodsejere. Dette projekt kan medføre gennemførelse af en række mindre
naturprojekter i tilknytning til Sørenden.
Som led i Natura2000-planerne skal kommunen i denne planperiode og i samarbejde med
Århus Kommune og Naturstyrelsen gennemføre et større EU-Life projekt i Stavns Fjord
med det formål at sikre naturtypen strandeng.
Potentiel natur og økologiske forbindelser

Kommunalbestyrelsen har udpeget en række områder, der rummer mulighed for enten at
udvikle sig til § 3 natur, eller til at skabe sammenhænge mellem eksisterende
naturområder.
De potentielle naturområder består fortrinsvis af arealer i ekstensiv drift, der ligger i
tilknytning til eksisterende § 3 natur. Der er dog også udpeget dyrkede landbrugsarealer
med en særlig beliggenhed eller et særligt naturpotentiale (f.eks. drænede
lavbundsarealer).
De økologiske forbindelser dækker over natur i bredere forstand. Her er medtaget arealer,
der formentlig ikke vil udvikles til § 3 natur - men på grund af deres beliggenhed eller
ekstensive drift kan skabe forbindelse mellem andre naturområder. Det kan f.eks. være
genåbning af rørledninger, eksisterende vandløbsbræmmer, skovbryn, kyster og diger.
Lavbundsområder udgør ofte et særligt naturpotentiale, fordi disse med en simpel indsats
har mulighed for at udvikle sig til værdifuld natur. Alle lavbundsområder er dog ikke
udpeget som potentiel natur, f.eks. hvis de ligger på intensivt dyrkede arealer. Der vises
derfor en særskilt oversigt over lavbundsområder lavet ud fra terrænkort.
Samsø Kommunes retningslinjer for potentiel natur og økologiske forbindelser:
Stk. 1. Potentiel natur defineres som områder, der har potentiale til at udvikle sig til § 3
natur, f.eks. ved at ændre på den nuværende drift af området.
Stk. 2. Økologiske forbindelser defineres som strækninger, der ikke er udpeget som
natur, men som i kraft af deres ekstensive drift skaber sammenhæng mellem
eksisterende naturområder (vandløb, skov, diger og kyststrækninger).
Stk. 3. Potentielle økologiske forbindelser defineres som strækninger, hvor der med
fordel kunne skabes en økologisk forbindelse, f.eks ved skovrejsning, fritlægning af
vandløb eller etablering af diger og læhegn og derigennem skabe sammenhæng
mellem eksisterende naturområder.
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Stk. 4. Kommunalbestyrelsen arbejder for, at driften i disse områder ekstensiveres i
muligt omfang, f.eks. ved at arealerne overgår til vedvarende græs, og at områdernes
naturkvalitet løbende forbedres og udvikles.
Stk. 5. Inddragelse af områderne til formål, der forringer naturkvaliteten skal så vidt
muligt undgås. Det samme gælder formål, der vanskeliggør at udpeget landbrugsjord
senere kan udgå af omdrift.
Stk. 6. Potentielle nye naturområder, herunder lavbundsarealer, der rummer mulighed
for at udvikle sig til værdifuld natur, bør så vidt muligt friholdes for byggeri og andre
anlæg, der forhindrer denne udvikling.
Kvælstoftilførsel til kvælstoffølsomme naturområder er en af de væsentligste trusler i
forhold til at opnå eller opretholde en god naturtilstand. Det er af stor betydning, at disse
områder generelt søges beskyttet, og at øget tilførsel fra lokale kilder ikke ophæver de
generelle forbedringer, der sker ved gennemførelse af handlingsplaner m.m. En
forudsætning for en bevarelse og forbedring af disse kvælstoffølsomme naturområder er
en indsats lokalt, nationalt og internationalt.Retningslinje for kvælstoffølsomme
naturområder:
Stk. 1. Kvælstoftilførslen til kvælstoffølsomme naturområder, som er A- eller B-målsatte
områder, eller som danner udpegningsgrundlag for internationale
naturbeskyttelsesområder, skal generelt søges begrænset mest muligt.
Stk. 2. Kvælstoftilførslen fra lokale kilder skal begrænses mest muligt.
Aktiviteter må som udgangspunkt ikke medføre forøget kvælstoftilførsel til
kvælstoffølsomme naturområder, som er A- eller B-målsatte, eller som danner
udpegningsgrundlag for internationale naturbeskyttelsesområder, hvor tålegrænsen er
overskredet, som f. eks. højmoser, fattigkær, lobeliesøer, heder, artsrige overdrev,
artsrige rigkær m.fl.
For øvrige kvælstoffølsomme områder (øvrige overdrev, enge, moser, øvrige rigkær
m.m.) skal kvælstoftilførslen søges begrænset mest muligt.
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Potentiel natur og økologiske forbindelser

Naturområde
Naturareal (§3) A målsætning
Naturareal (§3) B målsætning
Naturareal (§3) C
målsætning
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Grønt Danmarkskort
I henhold til Naturplan Danmark og ændring af planloven juni 2017, skal kommunalbestyrelsen
udpege eksisterende og potentielle naturområder, som skal indgå i et landsdækkende "Grønt
Danmarkskort". Udpegningen skal på sigt
bidrage til at kommunen bedre kan prioritere naturindsatsen, og til at kommunen sammen med
andre myndigheder, interesseorganisationer og private borgere arbejder for en mere målrettet
naturindsats. Ifølge
planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14 skal kommuneplanen indeholde retningslinjer og kort, der
beskriver:
"varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige
naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre
beskyttede
naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske
forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt
Danmarkskort".
Baggrunden for Grønt Danmarkskort er, at behovet for mere natur i Danmark og for bedre
sammenhæng mellem naturområderne. Med mere og bedre sammenhængende natur sikres
levesteder for dyr og planter, og gode muligheder for spredning mellem naturområderne.
Grønt Danmarkskort skal omfatte Natura 2000-områder på land. På Samsø drejer det sig om
Nordby bakker, Nordby hede og de kystnære arealer omkring Stavns Fjord. Udpegningen af de
øvrige eksisterende og potentielle naturområder sker efter 3 nationale kriterier i prioriteret
rækkefølge:
eksisterende værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne
nye naturområder, som kan udvide eller skabe sammenhæng mellem eksisterende værdifulde
naturområder,
herunder i tilknytning til og mellem Natura 2000-områder
naturområder med synergieffekter med fx klimatilpasning, vandmiljø, skovrejsning og rekreation
Samsø Kommunes retningslinjer for planlægning for grønt Danmarkskort:
Stk. 1. Landdelen af Natura 2000 områderne Nordby Bakker og Stavns Fjord indgår i Grønt
Danmarkskort sammen med eksisterende værdifuld natur udenfor Natura 2000 områderne (§
3 natur og økologiske forbindelser).
Stk. 2. I Grønt Danmarkskort indgår desuden de udpegede potentielle naturområder og
potentielle økologiske forbindelser, der viser hvor der kan skabes sammenhæng mellem
eksisterende naturområder.
Stk. 3. l Grønt Danmarkskort indgår områder, hvor en indsats for naturbeskyttelse eller
naturgenopretning har synergieffekter. Det gælder f.eks. for Besser Made (Potentiel natur og
klimasikring) og Golfbanen ved Besser (Økologisk forbindelse og rekreation).
Stk. 4. Samsø Kommune prioriterer Naturindsatsen inden for Grønt Danmarkskort højst i de
A-målsatte § 3 områder højst, og samarbejder med lodsejerne om at sikre og gerne forbedre
områdernes naturkvalitet. Kommunes egne naturplejemidler anvendes ligeledes fortrinsvis til
den A-målsatte § 3 natur.
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Grønt Danmarkskort

Stk. 5. Samsø Kommune tilstræber at det samlede Naturareal vokser gennem forskellige
typer projekter - naturpleje, naturgenopretning, vådområdeprojekter og skovrejsning - gerne
hvor det også giver gevinst for f.eks. klima, miljø, friluftsliv, turisme og sundhed. Intentionen
er, at ny natur bliver skabt ved frivillighed og dialog med lodsejere.Stk. 6. Målsætninger og
prioritering af Naturindsatser indenfor Grønt Danmarkskort er fastlagt på baggrund af det
danske biodiversitetskort. Lokaliteter i områder med en høj Bioscore (+7) er A-målsat.
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Landbruget
Samsø er en udpræget landbrugskommune med en stor produktion af grøntsager,
kartofler og bær, men også traditionelle produkter som mælk og kød.
Samsøs landmænd har fortsat udviklingen og produktionen af landbrugsafgrøder af høj
kvalitet. Ud over kartoflen er der kommet mange flere specialprodukter til, f.eks. jordbær
og græskar, som er at finde i danske og udenlandske supermarkeder og
specialforretninger.
Indtjeningen i landbruget har en stor betydning for øens samlede økonomi. Landbruget er
desuden medvirkende til at opretholde gode færgeforbindelser, da landbrugsprodukter
udgør en væsentlig del af godstransporten til og fra øen.
Retningslinje for jordbrugsområder:
Stk. 1. Jordbrugsarealer kan kun inddrages til ikke-jordbrugsmæssige formål, hvis
arealerne har begrænset betydning for jordbruget eller, hvis en samlet vurdering viser,
at den givne anvendelse mest hensigtsmæssigt kan placeres i et jordbrugsområde.
Ved udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse af arealer og bygninger skal der
tages særligt hensyn til de jordbrugsmæssige interesser.
Stk. 2. Mængden af levende hegn og småbiotoper af værdi for det vilde dyre- og
planteliv bør opretholdes og nye etableres, hvor det kan ske uden væsentlig gene for
jordbrugsdriften.
Jordbrugsområderne omfatter landbrug, frilandsgartnerier og skove. Hovedparten udgøres
af agerjord i omdrift, der dyrkes med ét-årige afgrøder.
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Overflødiggjorte landbrugsbygninger

Overflødiggjorte landbrugsbygninger
Udviklingen i landbruget betyder, at der i de kommende år bliver flere
landbrugsbygninger med en placering og en stand, der gør dem uegnede til landbrug. På
Samsø er der en del avls- og driftsbygninger, der ikke længere benyttes til det oprindelige
formål.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
se positivt på ændret anvendelse af utidssvarende og/eller overflødiggjorte
landbrugsbygninger, så de ikke forfalder og skæmmer i landskabet.
Sådanne bygninger kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker
og en bolig, samt lager og kontorformål. Der er dog en række undtagelser. Bl.a. må
bygningerne ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang.
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Veje og stier i landskabet

Veje og stier i landskabet
Kommunalbestyrelsen finder det vigtigt, at befolkningen sikres mulighed for at kunne opleve natur, landskaber,
geologi og kulturhistorie i det åbne land. De eksisterende stier og markveje skal derfor bevares. Se i øvrigt
afsnittet om "Trafik", herunder underafsnittet om "Stier på Samsø".
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Kystnærhedszonen
I Danmark er de åbne kystlandskaber attraktive i mange sammenhænge, og de er derfor
under stadigt pres fra ønsker om kystnær placering af bebyggelse og anlæg. Det åbne
kystlandskab kræver særlig opmærksomhed for at friholde det for bebyggelse og anlæg,
der kan placeres længere inde i landet. På den anden side skal det sikres, at der i
kommuneplanen er velegnede lokaliteter, når et projekt skal finde en passende placering. I
den henseende er Samsø i et særligt vanskeligt dilemma, da hele øen er placeret i
kystnærhedszonen. De eksisterende udlæg og arealreservationer er således udtryk for et
udviklingsbehov, og indragelse af disse arealer vil være i direkte modstrid med hensynet til
denne udvikling og opretholdelse af lokalsamfundet.
Kommuneplanrammerne og landzoneadministrationen er udgangspunktet for den
fremtidige udvikling på Samsø. Arealerne forvaltes generelt restriktivt, og der gøres meget
ud af at sikre en hensigstmæssig udnyttelse af de begrænsede arealressourcer på Samsø
i en stadig afvejning af alle de forskellige interesser.
Retningslinje for kystnærhedszonen:
Der er kystnærhedszone på hele Samsø.
Stk. 1. Kystnærhedszonen skal som udgangspunkt friholdes for yderligere bebyggelse.
Der må ikke udføres byggeri eller anlægsarbejder, der kan forringe kystens
naturmæssige, landskabelige eller rekreative værdi.
Stk. 2. Der kan kun i konkrete tilfælde og efter særlig redegørelse med belysning af
alternative lokaliseringsmuligheder inddrages nye arealer i byzone og planlægges for
anlæg i landzone, såfremt der foreligger en særlig planlægningsmæssig og/eller
funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. Planlægningen skal sikre
offentlighedens adgang til kysten.
Stk. 3. Der kan kun i ganske særlige tilfælde planlægges for bebyggelse og anlæg på
land, som forudsætter inddragelse af arealer på søterritoriet eller særlig
kystbeskyttelse. Undtaget er trafikhavneanlæg og andre overordnede
infrastrukturanlæg.
Nedenstående kortbilag knytter sig til redegørelsen ovenfor og viser de områder, der
friholdes for bebyggelse og sammenfaldende med strandbeskyttelseslinjen
(Naturbeskyttelsesloven § 15).
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Beskyttelse af drikkevandet
Samsø er selvforsynende med drikkevand. En del af nedbøren, der falder på øen, ender i
sidste ende i vandhanerne. Beskyttelsen af drikkevandet har derfor naturligt en høj
prioritet.
I 2006 er der udarbejdet og vedtaget en indsatsplan for beskyttelse af
drikkevandsmagasinet på nordøen. En tilsvarende plan er udarbejdet og vedtaget i
december 2016. Indsatsplanerne beskriver aftalte opgaver for vandværker, lodsejere,
kommune og Region Midtjylland, og indeholder bl.a. retningslinjer for myndighedernes
administration.
Indsatsplanerne skal følges op af aktiviteter, der skal sikre grundvandet mod forurening.
Målet med indsatsplanen for Nordøen er bl.a. at nedbringe nitratudvaskningen fra
rodzonen til 50 mg/liter. Indsatserne fra planen er f.eks. undersøgelser, jordfordeling og
dyrkningsaftaler.
Indsatserne er forsinkede, men vil være gennemført inden udgangen af 2020.
Indsatsplanerne for drikkevandet på henholdsvis nord- og sydøen peger på, at der skal
laves dyrkningsaftaler mellem vandværker og landmænd.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
arbejde for, at indsatsplanerne gennemføres og følges op med aktiviteter, der beskytter
grundvandet,
gå aktivt ind i arbejdet med implementeringen af indsatsplanerne for drikkevandet,
fremme brugen af markvandingsreservoirer, hvor det er foreneligt med landskabs-,
kultur- og naturværdier.
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Område med begrænsede
drikkevandsinteresser
Indvindingsboring til alment vandværk
Indsatsområde OSD
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Badevand
Retningslinje for anvendelse af kystvande:
Kyststrækninger hvor der føres kontrol med badevandet fremgår af kortbilaget.
stk. 1. Der skal gennemføres badevandskontrol på kyststækninger til badeformål og
offentligheden skal informeres om badeforholdene.
stk. 2. Forureningskilder med væsentlige konsekvenser for badeforholdene skal
identificeres, overvåges og reguleres.
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Skovrejsningsområder
Det samlede skovareal på Samsø skønnes at være ca. 800 hektar og det samlede areal
udpeget til skovrejsning godt og vel dobbelt så stort. Samsø Kommune har ingen
umiddelbare planer om at øge arealet udlagt til skovrejsning yderligere.
Skovrejsningsområderne danner grundlag for statslig skovrejsning og for offentlig støtte til
privat skovrejsning. Skovrejsningsområderne udpeges primært, hvor en tilplantning med
skov kan medvirke til at beskytte grundvandsressourcen. Skovrejsninger øger desuden
den biologiske mangfoldighed i landskabet.
Naturbeskyttelseslovens beskyttelse af strande, søer, vandløb, moser, heder, enge,
overdrev, strandenge, strandsumpe og fortidsminder samt museumslovens beskyttelse af
sten- og jorddiger gælder også inden for skovrejsningsområderne. Kommunalbestyrelsen
kan dog i visse tilfælde give tilladelse til at plante inden for disse områder.
Ved skovrejsning skal hensynet til forekomsten af arter på habitatdirektivets bilag IV
sikres, også når skoven er under 20 ha.
Retningslinje for skovrejsningsområder:
Stk. 1. Skovrejsningsområder fremgår af kort nr. 2.
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Skovrejsningsområde
Skovrejsning uønsket
Jordbrugsområde med
skov
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Skovrejsning uønsket

Skovrejsning uønsket
Det er ikke tilladt at plante skov i disse områder. Hensigten med bestemmelsen er at
beskytte værdifulde landskaber og landskabsområder med særligt karakteristisk geologisk
indhold. Derudover skal bestemmelsen beskytte værdifulde naturtyper og kulturlandskaber
mod at blive tilplantet med skov. Det gælder f.eks. enge og overdrev, samt kirke- og
herregårdsomgivelser.
Produktion af energiskov, pyntegrønt og juletræer anses ikke for at være skovtilplantning
og kan foregå inden for områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Kulturer med juletræer
og pyntegrønt må dog ikke udvikle sig til skov, når de ligger i et område, hvor
skovtilplantning er uønsket.
Retningslinje for områder, hvor skovtilplantning er uønsket:
Stk. 1. Områder, hvor skovtilplantning er uønsket, fremgår af kort nr. 2.
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Skovrejsningsområde
Skovrejsning uønsket
Jordbrugsområde med
skov
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Internationale naturbeskyttelsesområder
Der er to Natura 2000-områder på Samsø og rigtig mange andre naturområder. Endnu
mangler der endelige udmeldinger fra EU og Staten om målsætningen for den indsats, der
forventes af kommunerne med hensyn til naturbeskyttelse.
Ramsarkonventionen har til formål at sikre og forbedre beskyttelsen af vådområder af
international betydning. Der lægges særlig vægt på vådområder som rastepladser for
trækfugle. EF-fuglebeskyttelsesdirektivet har til formål at beskytte vilde fuglearters
levesteder.
EU-habitatdirektivet har til formål at sikre beskyttelsen af naturtyper, samt dyre- og
plantearter som i europæisk sammenhæng anses for truede. Dette gælder for hele landet
og dermed også uden for de internationale naturbeskyttelsesområder.
Staten har offentliggjort seksårige naturplaner med mål for naturtilstanden i de
internationale naturbeskyttelsesområder - Natura 2000-områderne.
Med baggrund i naturplanerne har Samsø Kommune i 2012 udarbejdet handleplaner for
en realisering af de statslige naturplaner.
På Samsø er den grønbrogede tudse almindeligt forekommende mange steder.
Grønbroget Tudse figurerer på EUs habitatdirektiv, bilag I, over strengt beskyttede arter,
og det er ifølge naturbeskyttelsesloven § 29a ikke tilladt forsætteligt at forstyrre arten med
skadelig virkning for arten eller bestanden, ligesom artens yngle- eller rasteområder ikke
må beskadiges eller ødelægges.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
sikre at hensynet til den grønbrogede tudse og øvrige Bilag IV arter implementeres i
kommunens planlægning, således at der f.eks. ved lokalplanlægning sikres gunstige
bevaringsmuligheder for de omfattede arter.
Retningslinje for internationale naturbeskyttelsesområder:
Områder for international naturbeskyttelse er vist på kort nr. 1.
Stk. 1. Inden for de udpegede natura 2000 områder skal den rekreative udnyttelse af
vandfladen begrænses af hensyn til bilag IV arterne.
Stk. 2. Inden for de internationale naturbeskyttelsesområder må der ikke udlægges nye
arealer til byzone eller sommerhusområder, planlægges nye større vejanlæg eller
sideanlæg, planlægges nye eller væsentlige udvidelser af andre trafikanlæg og
tekniske anlæg o.l., eller udlægges nye områder til råstofindvinding på land. I øvrigt må
der ikke planlægges for eller administreres således, at der åbnes mulighed for byggeri,
anlæg eller aktiviteter i og uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, hvis
denne påvirkning kan indebære forringelser af områdernes naturtyper og levesteder for
de arter, som områderne er udpeget for, eller kan medføre forstyrrelser, der har
betydelige konsekvenser for samme.
Stk. 3. For Ramsarområder gælder, at tilladelser, dispensationer eller godkendelser
skal administreres, så beskyttelsen af områderne fremmes.
Stk. 4. Uanset ovennævnte kan der dog planlægges for foranstaltninger, der vil
medføre forbedringer af naturforholdene i områderne.
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Ramsarområde
Internationalt naturbeskyttelsesområde
EF habitatområde
Ef fugle beskyttelsesområde
Beskyttet
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Mål for vandløb og natur
Vandløbene på sydøen løber igennem Samsøs karakteristiske kultur- og
landbrugslandskab. Vandløbenes funktion er hovedsageligt dræning af marker og
lavbundsområder.
Samsø Kommune vil arbejde for, at der skabes mere og bedre natur i og langs udpegede
vandløb på sydøen.
Virkemidler, der peges på, er: fritlægning af rørlagte vandløb, skånsom
vandløbsvedligeholdelse og udvidelse af dyrkningsfrie bræmmer. Samtidig skal
spildevandsudledningerne til vandløbene begrænses eller helt afskæres.
Samsø Kommune administrerer også de specifikke indsatser i henhold til den statslige
vandområdeplan for 1.7 Aarhus Bugt. Der henvises i øvrigt til Miljøstyrelsens hjemmeside
http://svana.dk/vand/vandomraadeplaner/

En forbedret miljø- og naturkvalitet langs Samsøs vandløb åbner mulighed for, at der kan
skabes et sammenhængene naturnetværk på sydøen. Et sådant netværk er først og
fremmest til glæde for dyr og planter - biodiversiteten øges. På udvalgte steder kan der
skabes adgang til den forbedrede natur til rekreative formål.
Udviklingen af naturkvaliteterne langs vandløbene kan kun ske i et bredt samarbejde
mellem lodsejere, herunder landbrug og andre interessenter. Samsø Kommune vil tage
initiativ til at få skabt frugtbart samarbejde mellem parterne for at få benyttelse og
beskyttelse af vandløbene til at "gå op". Indsatsen vil være en del af den kommunale
indsats i forhold til Statens vandområdeplaner.
Samsø kommune vil arbejde for, at vandkvaliteten i vandløbene forbedres i løbet af
planperioden, hvor det er muligt.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
gå i dialog med lodsejerne ved øens vandløb om at etablere dyrkningsfrie bræmmer og
selv arbejde hen imod en mere miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse.
tage initiativ til at skabe samarbejde mellem interessenter for at sikre beskyttelse af
vandløbene.
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Naturgenopretning ved Besser made
Kloakeringen af Tranebjerg, Langemark, Torup og Besser betyder, at der byder sig en
chance for at ændre Sørenden fra et spildevandsteknisk anlæg til et egentligt vandløb.
Sørenden har oprindeligt løbet til Stavns Fjord, men for at beskytte Stavns Fjord mod
forurening med spildevand, er Sørendens vand siden 1976 pumpet til Kattegat via en
havledning, der udmunder på 10 meters dybde syd for Stålhage.
Retableringen af Sørenden betyder også, at genskabelsen af Besser Made som et vådt
engområde er rykket et skridt nærmere. Et sådant vådområde vil fremme den biologiske
mangfoldighed med arter som for eksempel gæs, sangsvaner og viber, som er knyttet til
ferske eng- og moseområder. Hvis Besser Made efterfølgende plejes ved græsning,
høslet eller anden form for opfølgende pleje, kan næringsstofudledningen til havet blive
mindsket. Hertil kommer, at der vil blive skabt endnu et attraktivt naturområde på øen.
Beskyttelse af ynglefugle og dyreliv vil i et sådant område få højeste prioritet, men der vil
visse steder kunne åbnes mulighed for at tilgodese rekreative behov ved anlæggelse af
stier og opholdssteder. Naturgenopretningen af Besser Made bliver en vigtig del af Samsø
Kommunes indsats i forhold til Natura 2000-området Stavns Fjord.
I tilknytning til Besser Made vil Samsø Kommune undersøge, om det er muligt at skabe et
sammenhængende naturforløb fra Tranebjerg til Stavns Fjord. Et muligt mindre
naturgenopretningsprojekt i et sådant forløb er Tranebjerg Mose, der har potentiale til at
blive et spændende bynært naturområde med evt. rekreative muligheder.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
arbejde for, at vandet i Sørenden bliver rent og fortsætte arbejdet med genetablering af
Besser Made.
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Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord
Samsø har to Natura 2000 områder, nr. 55 med Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby
Hede, samt område nr. 58 med Nordby Bakker. De særlige naturtyper, der findes i
områderne, kan kun opretholdes med naturpleje. Samsø Kommune ønsker i størst muligt
omfang at benytte afgræsning som primær naturpleje. Er der yderligere behov for pleje,
kan manuelle / maskinelle rydninger være nødvendige. Samsø Kommune vil i samarbejde
med Silkeborg Statsskovdistrikt og private lodsejere arbejde for, at naturområderne
bevares og plejes. De særlige lysåbne naturtyper med deres artsdiversitet og rekreative
muligheder skal sikres.
For at beskytte og forhindre tilgroning på strandengsarealer omkring Stavns Fjord vil
Samsø Kommune arbejde for, at der etableres græsning langs fjordkysten fra Stenskov til
Hesselholm. Samsø Kommune vil arbejde for, at naturplejen skal udvides til også at
omfatte holmene Eskeholm, Sværm og Ægholm. I Nordby Bakker er visse områder ikke
omfattet af naturpleje og derfor under kraftig tilgroning. Samsø Kommune vil derfor
udarbejde en plan for, hvordan plejen kan udbygges til at omfatte disse arealer.
Kommunalbestyrelsen ønsker desuden at påvirke såvel Staten som private lodsejere til at
anvende naturlig afgræsning frem for maskinel slåning af hensyn til biodiversiteten.
Et andet fokuspunkt kan være indsats mod invasive arter.
Udvidelse af arealerne, der skal plejes, forudsætter, at det er muligt for Samsø Kommune
at finde eksterne midler fra statslige eller EU støttepuljer.
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Særlige landskabsinteresser
Kysttyper
Geologisk interesse
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Befolkningsstruktur
På Samsø er faldet i befolkningstallet stagneret siden sidste planperiode.
De udlagte arealer til boligformål ses i Kommuneplanens rammedel.
Børnetallet er faldende på Samsø i planperioden, og antallet af ældre stiger.
Det kan betyde en efterspørgsel på mindre, ældreegnede boliger tæt på byernes faciliteter
og busstoppesteder.
Det er Kommunalbestyrelsens mål i de kommende år at tiltrække en bredt sammensat
befolkningsgruppe -- både ressourcestærke børnefamilier og ældre. Der lægges derfor
stor vægt på, at der sikres et både varieret og attraktivt udbud af boliger og
byggemuligheder. Det kunne f.eks. være attraktive lejligheder med havudsigt i kystbyerne
samt velplacerede byggegrunde både i de større byer og i landsbyerne.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
- sikre plads til mindre, ældreegnede boliger i byer og landsbyer.arbejde for,
- at Samsø fortsat kan tilbyde varierede og attraktive bosætningsmuligheder.
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Struktur
Borgerne på Samsø bor primært i byerne og de mange små landsbyer. En del bor dog
rundt omkring i det åbne land på gårde og andre mindre udstykninger.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at planlægning af byerne sker med respekt for jordbrugs-,
natur- og landskabsmæssige værdier, samt kulturarven på Samsø -- herunder
bevaringsværdige bymiljøer og bygninger. I den kommende planperiode kan der derfor
heller ikke forventes tilladelse til boligbyggeri udenfor de i kommuneplanen udlagte
arealer. Dog med undtagelse af de i planloven nævnte nødvendige boliger i forbindelse
med driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.
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Tranebjerg som kommunens bymidte
Tranebjerg er den største by på Samsø. Her ligger øens folkeskole med idrætshal,
bibliotek, skolefritidsordning, ungdomsklub, juniorklub mv..
Byen rummer også lægehus, sygehus, plejecenteret Kildemosen, den kommunale
børnehave "Rumlepotten" og Kommunekontoret.
Hertil kommer medborgerhus, biograf, restauranter, caféer og øens største koncentration
af butikker.
Også fremover skal Tranebjerg være kommunens bymidte, jf.
detailhandelsbestemmelserne, med et bredt udvalg af detailhandelsbutikker samt offentlig
service, erhverv, kultur- og fritidsaktiviteter mv.. De fleste af de funktioner, der dækker hele
øen, bør så vidt muligt placeres i Tranebjerg.
Tranebjergs centrale placering på Samsø betyder, at der overalt på øen er kort afstand til
centret. Samsø er ikke større end, at alt ligger inden for en rimelig afstand for både
fastboende og turister. Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle Tranebjerg inden for de
allerede udlagte rammer.
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Lokalcentre
Nordby, Onsbjerg og Ballen er lokalbyer. Byerne skal først og fremmest være attraktive og
trygge rammer om borgernes hverdag med let adgang til butikker, skoler, børnepasning
samt andet med stor betydning i beboernes hverdag.
Nordby og Ballen er desuden vigtige turistbyer -- Nordby i kraft af sit autentiske
landsbymiljø omkring gadekæret og Ballen i kraft af sit havnemiljø, hvor man finder en helt
særlig maritim stemning. I begge byer er der flere restauranter, caféer o.l. samt
nærliggende campingpladser. Ved Ballen afholdes der desuden musikfestival om
sommeren, hvor flere tusinde festivalgæster camperer på marken uden for byen.
Retningslinje for struktur:
Stk. 1. Byvækst skal lokaliseres i byer og landsbyer.
Stk. 2. Tranebjerg fastholdes som Samsø Kommunes hovedby.
Stk. 3. Nordby, Onsbjerg og Ballen skal fastholdes som lokalbyer.
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Landsbyerne
Brundby, Mårup, Mårup Havn, Langøre, Sælvig og Kolby Kås består primært af blandede
områder med boliger og mindre erhvervsfunktioner. Landsbyerne spiller også en vigtig
rolle set i relation til turisme.
Landsbyerne Alstrup, Besser, Hårmark, Kolby, Langemark, Permelille, Pillemark,
Tanderup, Toftebjerg, Torup, Ørby og Østerby er nogle af øens markante karaktertræk og
dermed en historie helt for sig selv. Landsbyernes kvaliteter er især som bo- og levesteder
i kraft af sammenhold, tryghed og overskuelighed. Nærheden til naturen og muligheden
for en friere livsstil er andre kvaliteter.
Landsbyerne skal fortsat udvikles med disse muligheder og rammer.
Kommunalbestyrelsen ønsker udover Mårup Havn ikke i denne planperiode at udlægge
nye arealer omkring landsbyerne til byudvikling.
Retningslinje for bebyggelse i landzone:
Stk. 1. Ny bebyggelse og anlæg i landzone skal placeres og udformes under
hensynstagen til omgivelserne. Bebyggelse i landsbyer skal normalt ske som
udfyldende bebyggelse inden for den pågældende landsbys grænser.
Stk. 2. Der skal ved planlægning og administration af bebyggelse i landsbyer tages
hensyn til det landbrug, der drives fra gårde i landsbyen
Retningslinjen danner grundlag for, at kommunen gennem landzonelokalplaner og
enkeltsagsadministrationen påvirker placeringen og udformningen af nye bebyggelser og
anlæg, så de tilpasses de omgivelser, de føjes til. Herunder at der i arkitektur og
materialevalg tages hensyn til eksempelvis bevaringsværdige landsbymiljøer, stedlig
byggeskik og områdets karakteristiske landskabstræk.
Udfyldning mellem bestående bebyggelse skal undgås, hvor andre beskyttelsesinteresser
taler for at friholde arealerne, eksempelvis for at friholde naturområder eller kulturhistorisk
betydende grønninger og tofter.
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Ophævelse af bopælspligt i Onsbjerg og Tranebjerg
Der er ikke bopælspligt i nogen byer eller landsbyer på Samsø.
Bopælspligten i Onsbjerg og Tranebjerg er ophævet i tilknytning til kommuneplanrevision
2013.
Begrebet bopælspligt anvendes i daglig tale om boliger, der er omfattet af
boligreguleringsloven.
Det fremgår af boligreguleringslovens § 50, stk. 1, at en bolig, der inden for de sidste 5 år
har været anvendt til helårsbeboelse, ikke uden kommunens samtykke må tages i brug til
sommerbolig eller lignende midlertidig benyttelse, der er til hinder for, at boligen fortsat
benyttes til helårsbeboelse.
Kommunalbestyrelsen kan jf. boligreguleringslovens § 1. stk. 2 beslutte, at ovenstående
ikke gælder på Samsø.
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Kulturværdier
Kulturarven på Samsø omfatter hele fortællingen om samfundsudviklingen på Samsø frem til i dag. Det vil sige
stort set alt, hvad mennesker har efterladt sig gennem tiderne. Kommuneplanen omfatter dog kun den "faste" del
af kulturarven, dvs. fredede eller bevaringsværdige bygninger, fortidsminder og kulturmiljøer. Kulturmiljøer er
geografisk afgrænsede områder, der fortæller noget væsentligt om den samfundsmæssige udvikling. Kulturarven
findes både i byerne og på landet.
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Bidrag til Samsøs udvikling
Kulturarv og arkitektonisk kvalitet spiller en rolle, når danskerne beslutter, hvor de vil bo,
og når de beslutter, hvor de vil handle, også selvom det umiddelbart er dyrere. Flere
undersøgelser har vist, at danskerne i stort omfang også opsøger kulturarv, når de skal på
ferie i Danmark.
Der er også en sammenhæng mellem et attraktivt miljø med oplevelser og den
erhvervsmæssige udvikling i en region. Et attraktivt kulturmiljø med vægt på kulturarv
tiltrækker højtuddannet arbejdskraft og innovative virksomheder, der søger interessante
og udfordrende miljøer at virke i. Kreative mennesker ønsker kreative omgivelser, og de
vil til gengæld bidrage til den videre kulturelle og erhvervsmæssige udvikling af
kommunen.
At integrere kulturarven i den kommunale indsats for at tiltrække nye borgere og turister er
derfor en oplagt mulighed, som kommunalbestyrelsen på Samsø ønsker at udnytte.
Kulturarven er med til at gøre den fælles historie konkret, og kulturarven giver den enkelte
en forståelse af identitet og ophav. Det er en kvalitet i sig selv at møde kulturarven i det
daglige. En styrkelse af kulturarven kan således bidrage til øget tilhørsfølelse, trivsel og
profilering og dermed øge kommunens muligheder for at tiltrække attraktive borgere,
turister og erhvervsliv.
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Udpegede kulturværdier
I kommuneplanens rammedel angives en række bygninger, der i Kommuneatlasset for
Samsø er udpeget som fredede bygninger eller bygninger med høj bevaringsværdi.
Bygningernes vedligeholdelsesstand har ikke været gennemgået i forbindelse med denne
kommuneplanrevision, men overføres direkte fra forrige kommuneplan.
Forhistorisk tid:
Sydlige Samsø landskabstyper
Jættestuer ved Tranebjerg
Stavns Fjord stenalderen bosættelse
Middelalderen:
Nordby landsby
Landsbyen Besser
Landsbyen Ørby
Ilse Made Kilde
Kolhøj Mølle (Brundby Mølle)
Storlandbruget 1536-1750:
Brattingsborg
Landboreformerne 1750-1850:
Husmandslodder ved Onsbjerg
Rævebakkerne husmandsudstykning
Skansen på Besser Rev
Skansen på Lilleøre
Industrialisering og andelstid 1850-1920:
Langør havn
Købmandsgård i Ballen
Vesborg fyr
Kolby mølle
Herregårdsmejeri i Tranebjerg
En nærmere beskrivelse af hver enkelt kulturværdi findes i bilagsdelen. Kulturmiljøernes
vedligeholdelsesstand har ikke været gennemgået i forbindelse med denne
kommuneplanrevision, men er overført direkte fra Regionplan 2005.
Det skal bemærkes, at den kommunale udpegning kun dækker et repræsentativt udsnit af
bevaringsværdierne.
Retningslinjerne for kulturværdier skal sikre, at anvendelsen af de udpegede områder ikke
ændres til formål, der ødelægger eller forringer de bevaringsværdige kulturminder. Det
betyder dog ikke, at arealerne skal fastholde sin nuværende anvendelse, men at en
fremtidig anvendelse og ny bebyggelse i givet fald må tilpasses de kulturhistoriske
interesser.
Retningslinje for kulturværdier:
Stk. 1. Områder udpeget som kulturmiljøer og kirkeindsigtsområder fremgår af kort nr.
3.
Stk. 2. Fredede bygninger og bygninger med høj bevaringsværdi fremgår af
Kommuneplanens rammer.
Stk. 3. Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske
værdier i videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri
eller etableres anlæg, som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller
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kvaliteten af de kulturhistoriske værdier.
Stk. 4. Byggeri, anlægsarbejder og andre indgreb i de udpegede bevaringsværdige
kulturmiljøer skal ske med størst mulig hensynstagen til de kulturhistoriske værdier.
Stk. 5. I kirkeindsigtsområderne skal hensynet til kirkens status og oplevelsen af kirken
fra det åbne land tillægges særlig stor vægt. Byggeri, anlæg og andre indgreb skal
placeres og udformes på en måde, der ikke slører eller forringer oplevelsen af kirken
og dens umiddelbare omgivelser.
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Kulturmiljø
Kirkeindsigtsområde
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Kulturværdi planlægning

Kulturværdi planlægning
I kulturarven findes et potentiale, som Samsø Kommune med fordel kan inddrage i
planlægningen på linje med områder som erhverv, turisme og infrastruktur.
Kommunalbestyrelsen er bevidst om, at der er væsentlige udviklingsmuligheder forbundet
med kulturarven på Samsø.
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Kulturværdier i lokalplaner
Kommunalbestyrelsen ønsker, at kulturarven på Samsø i videst muligt omfang sikres via
udarbejdelse af lokalplaner, eventuelt som et led i udarbejdelsen af bevarende lokalplaner
for landsbyerne eller som separate lokalplaner for givne kulturværdier.
Retningslinje for kulturværdier i lokalplaner:
Stk. 1. Alle lokalplaner skal for fremtiden indeholde bestemmelser om eventuelle
bevaringsværdige kulturværdier og kulturværdier som f.eks. bygninger, beplantninger,
diger mv.
Stk. 2. Alle lokalplaner skal beskrive og respektere eventuelle
kirkeomgivelsesfredninger, andre fredninger, kirkeindsigtslinjer og byggelinjer i øvrigt.
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Erhverv
Samsøs to største erhverv er landbrug og turisme.
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Landbruget
Landbruget på Samsø har udviklet sig til at være markant anderledes end i det øvrige
land. En meget stor del af landbruget på Samsø er frilandsgartnerier med produktion af
kartofler, grøntsager og bær, men der er også en vis animalsk produktion. Samsø har en
lang tradition for dyrkning af tidlige kartofler og har gennem tiden opbygget et stærkt
"brand" inden for netop kartofler. Dette brand er igennem de sidste ca. 20 år blevet
udbygget til, at Samsø nu også er kendt for sin grøntsags- og bærproduktion. Den
samlede produktion af kartofler, grøntsager og bær er steget væsentligt i denne periode. I
samme periode er andelen af produkter, der er færdigforarbejdet på Samsø steget,
således at produktionen i dag overvejende leveres færdigpakket til detailkæderne. På
Samsø findes endvidere landets eneste survarefabrik, Samsø Konservesfabrik, der
producerer rødbeder, rødkål, asier, græskar, agurker og kartofler på glas. Samsø
Konservesfabrik har de seneste år arbejdet meget med produktudvikling og har lanceret
en række nye produkter såsom sennep.
Denne specialisering af landbruget på Samsø medfører, at landbruget på Samsø er øens
største erhverv omsætningsmæssigt. Endvidere betyder denne specialisering, at Samsø
har en helt unik erhvervsstruktur. Her er 15,6 % af indbyggerne beskæftigede inden for
landbrug og fiskeri, hvor det på landsplan kun er 3,5 %. Gennemsnittet for de fem
mellemstore ø-kommuner er 9,6 %.
En stor del af arbejdspladserne inden for fremstillingsvirksomhed og transportvirksomhed
er også afledt af landbrugsproduktionen. Landbruget på Samsø er således af meget stor
økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning. Det er af væsentlig betydning at sikre
mulighed for også fremover at skabe gode rammer for landbrugsproduktion og udvikling af
erhvervet.
Sekundært indgår landbruget på Samsø som en del af oplevelsesøkonomien. Landskabet
på Samsø er præget af grøntsags- og bærproduktionen. Det giver et meget anderledes og
farvestrålende landskab. Inden for de seneste år er der endvidere udviklet en række
nicheproduktioner inden for fødevarer, som også indgår i turisternes oplevelse af øen.
Læs også under Det åbne land.
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Turismen
Turisme er Samsøs andet store erhverv. 17,4 % af indbyggerne er beskæftigede inden for
handel, hotel og restaurationsvirksomhed. Hertil skal lægges den del af
transporterhvervet, der er afledt af turismen. Turismeerhvervet har i de seneste år oplevet
en god fremgang i beskæftigelsen. I 2005 var 15,9 % beskæftigede inden for
turistbranchen mod 17.4 % i 2007. Turistsæsonen er blevet udvidet væsentligt, således at
den i dag strækker sig fra Påske til og med efterårsferien.
Turismen giver en række positive afledte effekter i form af flere aktiviteter og et langt
større udbud af butikker og varer, end øens befolkningsstørrelse kan betinge. Turismen
giver således også bedre service og livskvalitet til øens borgere. Det er således af stor
vigtighed at sikre gode rammer for en fortsat udvikling af turisme- og oplevelsesbranchen.
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Detailhandelsregler
Tranebjerg er udpeget som bymidte og øens handelscentrum med bl.a. supermarkeder og
et varieret udbud af udvalgsvarebutikker.
Ballen fastholdes som kommunens lokalcentre med dagligvarebutikker og et mindre
sortiment af udvalgsvarebutikker. Nordby og Onsbjerg og fastholdes også som
lokalcentere, selv om der i øjeblikket ikke er deciderede dagligvarebutikker.
I Mårup er arealet ved Brugsen udlagt som et areal til enkeltstående butikker på op til
1.000 m² pr. butik til lokal forsyning og 3.000 m2 i alt pr. by. Mårup Brugs fungerer som
primær dagligvareforsyning for nordøen.
I Ballen og i Tanderup er arealet med byggemarkederne omfattet af reglerne for særligt
pladskrævende varegrupper.
Industriområdet nord for Tranebjerg er desuden udlagt som et muligt område for særligt
pladskrævende varegrupper.
Retningslinje for detailhandel:
Stk. 1. Tranebjerg fastholdes som Samsø Kommunes bymidte, der kan rumme
dagligvarebutikker på op til 1.400 m² bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker op til
1.000 m² bruttoetageareal.
Stk. 2. Nordby, Onsbjerg og Ballen fastholdes som kommunens lokalcentre. Hver med
op til 3.000 m² butikker i alt og en maksimal butiksstørrelse på 1.000 m² målt på
bruttoetagearealet.
Stk. 3. I Mårup fastholdes et areal til enkeltstående butik til lokal forsyning med en
maksimal butiksstørrelse på 1.000 m².
Stk. 4. I Ballen og Tanderup fastholdes arealer til særligt pladskrævende varegrupper.
Industriområdet nord for Tranebjerg kan ligeledes anvendes til formålet.
Retningslinjer for udlæg af detailhandel:
Max. samlet
bruttoetageareal til
butikker

Max. bruttoetagearealer Max. bruttoetagearealer
for én dagligvarebutik
for én udvalgsvarebutik

Tranebjerg

8.000

1.400

1.000

Nordby

2.000

1.000

1.000

Onsbjerg

2.000

1.000

1.000

Ballen

3.000

1.000

1.000

Landsbyerne 1.000

1.000

1.000

Retningslinjer er uændrede i forhold til sidste kommuneplan revision.
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Udviklingen af dagligvarebutikker
Rundt på hele Samsø er der et større antal udvalgsvarebutikker med bl.a. tøj,
kunsthåndværk og boligudstyr.
Detailhandlen har fundet et stabilt leje på Samsø, og der er ikke noget i udviklingen af
turismen eller befolkningen, der tyder på en øget efterspørgsel, som ikke kan rummes
inden for de eksisterende forhold.
Det er vurderingen, at centraliseringen af dagligvarebutikkerne har fundet sit leje på
Samsø med det nuværende befolkningsgrundlag. Den nye Netto i Tranebjerg er på 1.000
m2,, og Brugsen i Tranebjerg er efter udvidelsen på 1.900 m2. Daglig Brugsen i Mårup er
på 802 m² og Daglig Brugsen i Ballen er på 500 m².
Antallet af butikker på Samsø er stort set uændret siden sidste planperiode.
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Kunsthåndværkere
Kunst og kultur er et meget vigtigt omdrejningspunkt for Samsø. De mange kunsthåndværkere er et væsentligt
aktiv for både samsingerne og turisterne. Kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at der fortsat sikres
gode placerings- og udviklingsmuligheder for detailhandel med kunsthåndværk o.l. -- både centralt i byerne, i
landsbyerne og i eller i tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land.
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Forarbejdning af lokale råvarer
Samsø har en stærk profil som leverandør af kartofler og specialafgrøder som bær og
grøntsager af høj kvalitet. Antallet af egnsspecifikke produkter fra Samsø ser ud til at
vokse. Ved mindre specialproduktioner er der oplevelsesmuligheder og hands-on for
turister og andre kunder.

100 / 384

Erhvervsudvikling

Erhvervsudvikling
Samsø Kommune ønsker at lokalisere lettere virksomhedstyper i det eksisterende
industriområde i Tranebjerg.
Restrummelighed erhverv

Samsø Kommune har 2,6 ha ledigt erhvervsareal i den nordlige del af Tranebjerg.
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Erhvervsområdet syd for Onsbjerg er udlagt for at skabe plads til transportrelaterede
erhverv og lettere industri til forarbejdning og forædling af landbrugsafgrøder. Ved udlæg af
arealer til erhvervsformål er det vigtigt at tage hensyn til grundvandsressourcerne.
Retningslinje for virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko:
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Stk. 1. Virksomheder og anlæg skal indrettes og drives på en måde, så grundvandet
beskyttes mod forurening.
Stk. 2. Virksomheder og anlæg med nedsivningsrisiko må ikke etableres i områder med
særlige drikkevandsinteresser eller i indvindingsoplande hørende til almene vandværker,
medmindre en konkret vurdering viser, at den pågældende virksomhed eller det
pågældende anlæg indrettes og drives på en måde, så der ikke er risiko for forurening af
grundvandet.
Retningslinje for afstand til forurenende virksomheder og risikovirksomheder
Stk. 1. Ved udlæg af arealer til virksomheder eller enkeltanlæg, samt ved ændring af
arealanvendelse, skal der normalt sikres en sådan afstand til forurenende virksomheder
og til risikovirksomheder, at der ikke opstår støj-, lugt- og andre forureningsgener, og
sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.
Retningslinjen har til formål at forebygge miljøkonflikter mellem forurenende virksomheder
og forureningsfølsom arealanvendelse, som eksempelvis boliger og institutioner, og at
forebygge, at der opstår unødig risiko for skade på personer, ejendom eller miljøet i
forbindelse med eventuelle uheld på risikovirksomheder.
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Store husdyrbrug
Redegørelse
Kommunen ønsker fortsat,

at landbrugsproduktionen skal være en funktion i det åbne land, og
kommunen ønsker dermed også, at landbrugets produktionsanlæg skal lokaliseres i det
åbne land.
Kommunen ønsker via en planlægningsindsats at få de store produktionsanlæg integreret i det
åbne land, så de kan indgå i en hensigtsmæssig sammenhæng med landskabets øvrige
funktioner, og så interessekonflikter undgås.
Landbrugsanlæggets fysiske form i landskabet har to væsentlige betydninger:
1. produktionsbetingelser
2. markant landskabeligt element
Det er Kommunens ambition, at fremtidens landbrugsanlæg skal lokaliseres der:
hvor de har de bedste produktionsmæssige forudsætninger (færrest miljøkonflikter, færrest
nabokonflikter, god logistik, plads til udvidelser)
hvor de kan opnå den mest harmoniske tilpasning til landskabet (supplerer landskabets
karakter, bevarer landskabelige værdier, branding/visitkort for landbrugserhvervet)
Kommunen mener, at den bedste lokalisering af landbrugsanlæg sikres gennem en tidlig og
gennemtænkt fysisk planlægning. Kommunen vil tilstræbe en proaktiv planlægningsindsats,
som tager udgangspunkt i mulighederne i det samlede landskabsbillede på den ene side og
i mulighederne på den enkelte bedrift på den anden side.
Kommunen ønsker, at lokaliseringen foregår på baggrund af en faglig vurdering af
miljømæssige og landskabelige konsekvenser.
Kommunen ønsker at give plads til at fremme kreative bud på fremtidens landbrugsbyggeri.
Kommunen ønsker i samarbejde med landbrugserhvervet at styrke lokaliseringsplanlægningen
for store husdyrbrug. Med store husdyrbrug menes i denne sammenhæng husdyrbrug med
over 500 dyreenheder.
Udpegningen ændrer ikke ved de generelle rettigheder og krav, der eksisterer ved
godkendelser af nye og udvidelser af eksisterende husdyrbrug. Husdyrbrug udenfor det
udpegede området vil fortsat kunne opretholdes og udvides efter de generelle regler for
området.
Retningslinjer
Som grundlag for og i forbindelse med godkendelse af nyt stort landbrugsbyggeri, herunder
udvidelse af eksisterende, skal kommunens sagsbehandling foregå i overensstemmelse
med opstillede mål for de udpegede områder og landskabstyper og indenfor hver af disse
tilgodese hensynet til naturen, miljøet, landskabet og de kulturhistoriske spor. Samsø
Kommune vil tage udgangspunkt i området, hvor husdyrkoncentrationen på Samsø er
størst, dette er afgrænset med den røde linje på nedenstående kortbilag.
Ved behandling af ansøgninger om stort landbrugsbyggeri vil kommunen stille krav om
landskabstilpasning af byggeriets placering og udformning, med udgangspunkt i
kommuneplanens retningslinjer for landskabelige, kulturhistoriske, natur- og miljømæssige
samt rekreative interesser. Grundlaget skal være en grundig landskabelig og miljømæssig
vurdering.
Det vil blive vurderet, om tilladelser/godkendelser til nyt landbrugsbyggeri bør betinges af
nedrivning af ikke-bevaringsværdige landbrugsbygninger.
Kommunen vil i løbet af den kommende planperiode gennemføre en
landskabskarakteranalyse for kommunens landområder, med konkretisering af mål for
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placering og udformning af nyt landbrugsbyggeri.
Kommunen vil opfordre landbrugserhvervet til at indgå i en tidlig gensidig dialog med
kommunen om strukturudvikling og planlægning for en optimal lokalisering af nyt
landbrugsbyggeri.
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Ferie og fritid
Der kommer ca. 70.000 turister til Samsø hvert år. Det giver ca. 350.000 overnatninger.
Der er mange forskellige muligheder for at overnatte på øen, fra primitive teltpladser til tre
forskellige campingpladser, og fra utallige sommerhuse, ferielejligheder og bed-andbreakfast til flerstjernede hoteller samt gruppeophold på lejrskoler og kursuscentre.
Turistsæsonen er i de senere år blevet udvidet væsentligt, således at den i dag strækker
sig fra Påske til og med efterårsferien. Det er kommunalbestyrelsens mål at tiltrække flere
gæster i den udvidede sæson. Kommunalbestyrelsen vil desuden arbejde for mere
helårsturisme.
Udviklingen af turismen og friluftslivet skal gå hånd i hånd og ske på et bæredygtigt og
kvalitativt højt niveau til gavn for både lokalbefolkningen og de mange turister, der
besøger Samsø.
Turismen er et erhverv, der er grundlaget for mange mennesker på Samsø sommerhusudlejere, hoteller, restaurenter, oplevelsesaktører og håndværkere for at
nævne nogen.
I forhold til øens størrelse findes der mange ferie- og fritidsaktiviteter på øen. Det er
kommunalbestyrelsens mål at udnytte de knappe arealer og resurser bedst muligt. Derfor
skal der fokuseres på, at ferie- og fritidsaktiviteter kan benyttes af og tiltrække både
turister og fastboende.
Der skal således være gode muligheder for færdsel og ophold i det åbne land.
Turismen skal fremmes under hensyntagen til natur og miljø, landskab og kulturmiljøer og
berørte landsbyer.
Etablering af anlæg i det åbne land til ferie- og fritidsformål skal ske under hensyntagen til
natur, landskab og nabobebyggelser. I kystnære områder skal der ved udbygning med
ferie- og fritidsanlæg tages særligt hensyn til landskabet.
Særligt arealkrævende fritidsanlæg skal som hovedregel placeres uden for områder af
særlig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk interesse, uden for naturområder og
uden for kystnærhedszonen.
Samsø Kommune har vedtaget Erhvervsudviklingsstrategi 2007-2013 der også omfatter
turisterhvervet.
Strategien har følgende vision:
Den overordnede vision for udviklingen på Samsø er:
at bevare og udvikle Samsø som en levende og grøn ø med arbejde til alle, samt
at øge befolkningstallet.
Et levende Samsø vil sikre, at udviklingen sker gennem en aktiv og dynamisk dialog og
samspil med erhvervslivet og borgerne på Samsø. Et levende Samsø er også et
udadvendt Samsø, der sikrer en udvikling gennem samarbejde regionalt, nationalt og
globalt.
Med levende menes også, at der på Samsø er et varieret kultur- og erhvervsliv, som
danner grundlag for et velfungerende samfund, hvor alle erhvervs-, service- og
indkøbsmuligheder er til stede hele året rundt. Det er ambitionen, at der gennem udvikling
sikres arbejdspladser således, at det er muligt for Samsøs befolkning at finde
beskæftigelse på øen. Et levende Samsø sikrer en afbalanceret udvikling mellem
erhvervsliv og livskvalitet for øens indbyggere.
Med grøn menes der, at øens udvikling skal ske med hensyntagen til miljø, natur og
bæredygtighed. Samsø er Danmarks vedvarende energiø. Samsø vil gennem handling og
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ord synliggøre dette på Samsø, i det øvrige Danmark og globalt.
Et levende Samsø er et Samsø, hvor den nødvendige infrastruktur er tilstede, således at
udviklingen i erhvervene sikres, og borgerne har adgang til
kompetenceudviklingsmuligheder og arbejdspladser beliggende uden for Samsø.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden
arbejde for at kunne tiltrække flere turister til Samsø.
arbejde for at ferie- og fritidsanlæg gøres attraktive og tilgængelige for såvel turister
som fastboende.
Retningslinje for ferie- og fritid:
Stk. 1. Ferie- og fritidsanlæg kan kun placeres inden for kystnærhedszonen, hvis det
sker ud fra sammenhængende turistpolitiske overvejelser.
Stk. 2. Nyanlæg til ferie og fritidsformål skal ske på grundlag af et kommuneplantillæg
med efterfølgende lokalplan. Til kommuneplantillægget udarbejdes en konkret
turistpolitiks redegørelse for projektet.
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Udvikling af Ballen for fastboende og turister
Ballen rummer med lystbådehavn, havnemiljø, restauranter, eksisterende
overnatningsmuligheder og Samsø Energiakademi et betydeligt udviklingspotentiale for
erhverv og bosætning. Dette forstærkes af nærheden til Samsøfestivalen, campingpladsen
og golfbanen. Udviklingen i besøgstallet har gjort det nødvendigt at gennemføre ny
lokalplanlægning i 2011 for festivalområdet.
Havnen skal sikres udvidelsesmuligheder mod nord med henblik på en øget kapacitet for
lystbåde. Mod Syd er havnen blevet udvidet med mulighed for at etablere nye faciliteter til
sejlerne og besøgende i øvrigt, hvilket understøtter formålet med planlægningen, der skal
sikre, at havnen kan udvide sit service- og oplevelsestilbud med restauranter og øvrige
faciliteter for lystsejlere og andre besøgende. Endelig skal der ved havnen kunne
etableres mulighed for busparkering, for at forbedre forholdene for de
besøgende fra landsiden også.
Der er udarbejdet en visionsplan til inspiration for en en mulig udvikling af Ballen.
De nuværende erhvervsarealer (SAK-arealer) kan blive omdannet til beboelse og offenlige
formål mv.
Samsø Kommune ønsker, at den efterfølgende lokalplanlægning skal ske i
overensstemmelse med byomdannelsesreglerne.
Herved kan en ændring i arealanvendelsen for erhvervsarealer ske gradvist i forhold til
regulering af støj og lugtgener.
Visionsplanen peger også på muligheder for at udvide byens tilbud af overnatning,
butikker og restauranter, samt den rekreative oplevelse af havnen.
Realisering af planen forudsætter kommuneplantillæg og lokalplanlægning.
Se visionsplanen for Ballen her:
ballen_idekatalog.pdf (4.5 MB)
Kommunalbestyrelsen vil i planperioden arbejde for:
at sikre Ballens muligheder for udvikling af turismeerhverv på havnen og i byen
at åbne for bosætningsmuligheder i Ballen gennem byfortætning
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Turismen er med til at sikre opretholdelsen af øens restaurationsliv, detailhandel og
mange af ferie- og fritidsaktiviteterne. Turisternes bidrag er samtidig afgørende for øens
detailhandel, og ikke mindst for opretholdelsen af gode og regelmæssige
færgeforbindelser til Jylland og Sjælland. Særligt de mange sommerhusturister er med til
at sikre øens serviceerhverv - fra mekanikere over håndværkere til rengørings- og
haveservice.
Sommerhusejerne bidrager endvidere med betaling af grundskyld til kommunen.
Herudover bidrager sommerhusejerne som forbrugere af teknisk forsyning, det vil sige
bl.a. renovationsordningen, vandforsyning m.v.
Der er ca. 940 sommerhuse på Samsø. Der er fortsat ubebyggede sommerhusgrunde og
muligheder for at opføre fritidshuse.
Sommerhusene på Samsø er samlet i få større områder, samt et antal mindre områder og
i mindre grad også spredte enkelthuse. Det er karakteristisk for Samsø, at man kun meget
få steder oplever sommerhusbebyggelsen, når man bevæger sig rundt på øen. De fleste
udstykninger ligger lidt af vejen, og de er oftest gemt bag beplantning. Dette er en stor
kvalitet, fordi oplevelsen af Samsø som et uspoleret øsamfund er bevaret, på trods af et
ret stort antal sommerhuse.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
arbejde for fortsat at gøre det attraktivt at have sommerhus på Samsø.
arbejde for at bevare øens karakteristik som et uspoleret øsamfund, på trods af et ret
stort antal sommerhuse.
Der arbejdes i planperioden på at få vedtaget en lokalplan for sommerhusområderne på
Samsø, der giver mulighed for flere sommerhuse i Sælvig, Mårup, Vesterløkken og
Egernvej ved Langemark.
Retningslinje for lokalplanlægning af de nye sommerhusområder:
Stk. 1. Kvaliteten af de nye sommerhusområder skal sikres ved at indtænke fælles træk
som f.eks. beplantning, tagbeklædning, farver eller andet, der kan skabe en
sammenhæng i områderne internt og en harmoni i forhold til omgivelserne.
Stk. 2. Ved lokalplanlægning og etablering af det nye sommerhusområde ved Mårup
skal der beskrives og etableres en tilkørselsvej fra Landevejen nord for Mårup til
området.
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Samsø Energi Hotel
Der udvikles nettop nu et projekt med et helårshotel i tilknytning til Samsø Energiakademi Samsø Energi Hotel.
Kommunalbestyrelsen ønsker at give akademiet mulighed for at gå fra formidling og
undervisning til også at omfatte energi-forsøgsbyggeri og overnatningsmuligheder for
akademiets gæster og andre besøgende på Samsø.
Resultatet bliver et center for formidling, undervisning og eksperimenter med vedvarende
energi teknologi og byggeri.
Der er i kommuneplan 2009 udlagt et arealet vest for Energiakademiet til boliger og
erhverv, herunder forsknings-, udstillings-, og kursusvirksomhed, samt hotel med op til 200
senge.
Golf resort
På et areal øst for Langemark og syd for Samsø Golfbane er der i Kommuneplan 2009
udlagt et areal til offentlige formål i form af ferieby/hotel med maximalt 1.000 sengepladser
og med naturligt tilknyttede anlæg og servicefunktioner, golfbane, samt enkelte boliger,
der er nødvendige for områdets drift.
Hoteller, wellness og anden overnatning

Der er i hele landet et stigende ønske om etablering af oplevelses- og wellnesscentre,
hvor turister kan bo, slappe af, få ro og pleje af krop og sjæl.
Sådanne feriemål kan have glæde af Samsøs smukke natur og landskaber til rekreation
for deres gæster. Det er dog vigtigt, at byggerier og aktiviteter tilpasses de lokale
landskabers natur- og kulturværdier, så disse bevares.
Wellnesscentre og kurbade uanset udformning betragtes i kommuneplanen som hoteller,
feriebyer og lignende ferieanlæg og skal derfor også placeres i respekt for naturinteresser,
landbrug og øvrig bebyggelse på øen.
Retningslinje for hoteller, feriebyer og anden overnatning:
Stk. 1. Etablering af hoteller, feriebyer og anden overnatning skal altid ske med respekt
for naturen, landbruget og øvrig bebyggelse.
Stk. 2. Nye hoteller, feriebyer og lignende ferieanlæg med over 100 sengepladser kan
kun etableres ved Langemark og Ballen.
Stk. 3. I Langemark kan der etableres maksimalt 1.000 sengepladser, og i Ballen kan
der etableres indtil 200 sengepladser.
Stk. 4. Arealet i Langemark kan ikke bebygges før der er udarbejdet en samlet plan for
hele arealet.
Stk. 5. Arealet omkring bygningerne i Langemark skal kunne benyttes af
offentligheden, og der skal skabes adgang til kysten.
Stk. 6. Mindre hoteller, wellnesscentre og ferieanlæg op til 50 sengepladser kan efter
nærmere planlægning udlægges i direkte tilknytning til landsbyer og byer. Det er dog
vigtigt, at et sådant hotel eller anlæg placeres med respekt for naturen, afgrænsning
mod det åbne land, landbruget og øvrig bebyggelse på øen, samt at der ved
planlægningen tages højde for den trafikale belastning, som et sådant
overnatningssted vil kunne påføre lokalområdet .
Stk. 7. Mindre Bed and Breakfast kan i vidt omfang etableres i nedlagte
landbrugsbygninger.
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Campingpladser
Samsø har 5 fungerende campingpladser.
Klitgård Camping på Nordøen, Sælvigbugtens Camping midt på øen, og på Sydøen Ballen Strandcamping,
Camping og Feriecenter Samsø samt Campen Camping.
Retningslinje for Campingpladser:

Stk. 1. Campingpladser skal indrettes og afgrænses under hensyntagen til de
naturmæssige og kulturhistoriske og landskabelige interesser, samt det åbne lands
interesser i øvrigt.

115 / 384

Campingpladser

Campingplads

116 / 384

Samsø Festival

Samsø Festival
Samsø Festivalen er et vigtigt aktiv for Samsø og bidrager væsentligt til den lokale økonomi. Festivalen besøges
hvert år af ca. 5.000 betalende gæster. Festival pladsen er lokaliseret umiddelbart nord for Ballen på et areal, der
grænser op til den ene af øens 5 fungerende campingpladser. Den nærliggende campingplads betyder, at
campingområdet delvist kan anvendes af festivalgæster.
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Ferie og fritid i naturen
Naturen på Samsø er en ressource for beboere og turister, der giver rekreative
udfoldelsesmuligheder som vandreture, sejlads, kajak, cykling, primitiv overnatning, jagt,
ridning og meget mere.
Frilufts- og turistaktiviteter påvirker, på godt og ondt, deres omgivelser. Nogle aktiviteter
forudsætter blot adgang til et bestemt område ved en simpel fodsti, mens andre aktiviteter
kræver byggerier, som f.eks. specifikke baneanlæg.
Kommunalbestyrelsen har en forpligtelse til at tilgodese friluftslivet og den rekreative
anvendelse gennem planlægning og samtidig en forpligtelse til at beskytte naturens
artsrigdom, så den ikke slides ned.
Kommunalbestyrelsen lægger generelt vægt på, at jord- og skovbrugets erhvervsmæssige
interesser og de almene natur- og landskabsinteresser, samt de kulturhistoriske spor ikke
tilsidesættes i forhold til de rekreative interesser.
Kommunalbestyrelsen vil gennem planlægning og forvaltning arbejde for, at frilufts- og
turistaktiviteter ikke kommer til at skade naturen. Se kortbilag 3 "Landskab, kulturhistorie
og ferie- og fritidsanlæg".
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
arbejde for at sikre de rekreative udfoldelsesmuligheder for beboere og turister på
Samsø
arbejde for, at jord- og skovbrugets interesser ikke tilsidesættes
arbejde for, at natur- og landskabsinteresser ikke tilsidesættes
arbejde for, at de kulturhistoriske spor ikke tilsidesættes
arbejde for, at fritids- og turist-aktiviteter ikke kommer til at skade naturen på Samsø.
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Skydning er en relativ stor sport på Samsø. Samsø Skytteforening har lavet rigtigt mange
flotte resultater i sportsskydning, og jagt er en udbredt fritidsaktivitet på øen.
Der findes tre skydebaner på Samsø: Målskydebane til pistol, salonriffel og 200 meter riffel
ved Brundby, en jagtskydebane ved Harpeshøj og en skydebane, der benyttes af forsvaret
og hjemmeværnet ved Mårup.
Skydebanerne fremgår af kortbilag 5 "Cykelstier, vandreruter og friluftsliv" og rammerne.
Retningslinje for skydebaner:
Stk. 1. Der kan ikke etableres nye skydebaner på Samsø. Eksisterende skydebaner
kan flyttes til en anden beliggenhed.
Støjkonsekvenskort for Brundby Skydebane
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Støjkonsekvenskort Østerhede Skydebane
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Lystbådehavne
For mange af Samsø's gæster er lystbådehavnene "porten" til øen. Derfor er
velfungerende og attraktive lystbådehavne et vigtigt aktiv for Samsø.
Der er 4 lystbådehavne på Samsø. Ved en eventuel udvidelse af havnene skal der tages
vidtgående hensyn til naturen, landskabet og de rekreative interesser.
Havn

Omtrentligt Udvidelses- Samlet antal
antal båd- muligheder pladser
pladser

Ballen

102

75

177

Kolby Kås 30

170

200

Mårup

56

60

116

Langør

85

15

100

Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg kan tillades på baggrund af en
konkret vurdering.
Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode:
arbejde for at vedligeholde og udvikle lystbådehavnene som attraktive ferie- og
fritidsmål til glæde for gæster og samsinger.
Retningslinje for lystbådehavne:
Stk. 1. Udvidelse af eksisterende lystbådehavne kan ske på de steder, der fremgår af
ovenstående skema.
Stk. 2. Placering og udformning af de pågældende havne og havneafsnit skal ske
under særlig hensyn til landskabet og naturbeskyttelsesinteresser.
Stk. 3. Jollepladser, anlægsbroer og lignende mindre anlæg kan etableres, hvor en
afvejning af de rekreative ønsker med andre arealinteresser tillader det.
Planlægning for udvidelse af Langør Lystbådehavn kræver en planlægningstilladelse, jf. §
5, stk. 5, i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.
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Trafik
Transportforholdene har stor betydning for Samsøs udvikling. Transportforholdene har
betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, befolkningens adgang til
arbejdspladserne, samt den offentlige- og private service og meget mere. Det er derfor
vigtigt, at der skabes gode og effektive forbindelser internt på øen og til det øvrige
Danmark.
Færgerne har helt afgørende betydning for et samfund som Samsøs.
Kommunalbestyrelsen arbejder derfor hele tiden for at skabe bedre færgeforbindelser til
Jylland og Sjælland.
Det overordnede vejnet på Samsø består af hovedvejene mellem Ballen-TranebjergMårup-Nordby og Sælvig-Onsbjerg og Kolby Kås-Tranebjerg. Hertil kommer 120 km
anden kommunal vej og 50 km private fællesveje.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
arbejde for, at der skabes gode og effektive transportforbindelser internt på øen og til
det øvrige Danmark.
arbejde for at optimere færgeforbindelserne til Jylland og Sjælland på pris, hyppighed
og hastighed.
Retningslinje for parkeringspladser:
Stk. 1. Ved nybyggeri og ændret benyttelse af eksisterende bebyggelse skal der
udlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal, så beboere, ansatte, besøgende, kunder,
leverandører mv. kan parkere på den enkelte ejendom. Der skal udlægges
parkeringspladser efter de normer, der fremgår af skemaet vist i kommuneplanens
rammer.
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Fossilfri Ø - på cykel
Fossilfri Ø har som mål at gøre Samsø uafhængig af fossile brændstoffer inden 2030. En
af de største udfordringer er transportområdet.
Der henvises til afsnittet "Fra Danmarks vedvarende energi ø til Fossilfri ø".
Samsø har i dag en asfalteret cykelsti fra Tranebjerg til Kanhave Kanal med en afstikker til
Sælvig Havn og en cykelsti i stenmel fra Kanhave Kanalen til Mårup Syd. Endvidere er der
cykelsti fra Tranebjerg over Brundby til Ballen. Hertil kommer et afmærket cykelrutenet af
mindre befærdede veje.
Det er nemt, hurtigt og billigt at bruge cyklen.
Cykling forbedrer folkesundheden.
Cykling i stedet for personbiltransport reducerer CO2-udledning og anden luftforurening fra trafikken.

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode fokusere på 5 områder for at
fremme cyklisme på Samsø.
Infrastruktur for cykler
Cykelparkering
Sikkerhed og tryghed
Kombinationsrejser
Information, kampagner og dialog med cyklister og arbejdspladser
1. Infrastruktur for cykler
Der er mange, der allerede kender Samsø som en cykelferie ø. Ved at styrke øens
cykelinfrastruktur vil endnu flere få muligheden for en unik ferieoplevelse, og øens
beboere vil få flere gode grunde til at skifte bilen ud med en cykel.
Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode arbejde for:
At færdiggøre cykelstien fra Mårup til Nordby. En fortsættelse af nuværende sti i
samme stil og æstetiske udtryk.
At gennemgå de eksisterende cykelstier for at øge tryghed og trafiksikkerhed ved
krydsninger.
At udvide det eksisterende afmærkede cykelrutenet i dialog med lodsejere,
borgerforeninger, interesseorganisationer og borgere.
2. Cykelparkering
Let tilgængelig cykelparkering vil fremme anvendelsen af cyklen til de daglige gøremål og
den nære transport.
Kommunalbestyrelsen vil arbejde for:
At der er attraktiv cykelparkering i Nordby samt Tranebjerg By.
3. Sikkerhed og tryghed
Der er meget få uheld, der involverer cyklister og motorkøretøjer på Samsø. Der er dog
steder på øen, der kan virke utrygge for cyklister.
Kommunalbestyrelsen ønsker derfor:
At samarbejde med færdselspolitiet om at øge sikkerheden for cyklister.
At se på sikkerhed og tryghed for cyklister sammen med øens skoler, dagsinstitutioner
og dagplejen.
At gennemgå landsbyerne for at fremme tryghed og sikkerhed for cyklister.
4. Kombinationsrejser
Ved at kombinere cykler og kollektiv trafik kan man opnå et effektivt, sikkert, miljøvenligt
og langtrækkende transportsystem, der på én gang udnytter cyklens fleksibilitet på korte
afstande med den kollektive trafiks hurtighed på de længere strækninger.
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Kommunalbestyrelsen vil arbejde for:
At cykler tilbydes attraktive vilkår på færgerne.
At der er mulighed for at låne eller leje cykler på øens trafikale knudepunkter trafikhavnene og i Tranebjerg.
At cykler kan medtages i kollektive transportmidler.
5. Information, kampagner og dialog med cyklister og arbejdspladser
En ændring af vores adfærd i trafikken og valg af transportmiddel opnås ikke fra den ene
dag til den anden. Viden om cyklens fordele, og skoler og arbejdspladser der bakker op
om cyklen som transportmiddel, er vigtige for at ændre vores adfærd.
Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode arbejde for:
At deltage i kampagner og events der fremmer cyklisme.
Idé-katalog fra Transportgruppen under Fossilfri Ø.

Kommunale og/eller private arbejdspladser laver konkurrencer om, hvor mange kilometer
medarbejderne samlet set kan cykle fx på en måned.
Der udbydes kurset "Byg din egen el-cykel" i samarbejde med Samsø Aftenskole.
Konkurrence "Dit bud på en Samsø-cykel", en cykel der glider sikkert afsted på Samsøs
veje både sommer og vinter med børn, bagage og buttede babyer.
Slagtilbud for el-cykler.
Forretningslivet udlodder præmier til nye cyklister, den mest cyklende cyklist vinder noget
til rugbrødsmotoren.
Cyklisme som en naturlig del af kommende energimesser.
Tidssvarende, billige muligheder for at leje cykler. I Valencia, kan man stikke kreditkortet
ind for at løse cyklen fra fortøjningen. Der trækkes så et depositum. Når cyklen fortøjes et
andet sted, tilbagebetales det meste af depositummet. Hvis evt. skader kan lokaliseres til
en enkelt bruger, eftersendes regning for reparation.
Oprettelse af en gruppe for "Kantcyklister". Cyklisterne på Samsø, der udfordrer de
usynlige grænser for cyklisme, 5km. grænsen, vinterkørsel, modvindskørsel osv. Kort sagt
cyklister der cykler på kanten af det "mulige". Kantcyklisterne gør reklame for cyklisme og
Samsø ved synlige kendetegn såsom vest og hjelm med logo og slogan.
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Trafikregulering i landsbyerne
I flere byer og landsbyer er der brug for en indsats for at sikre de bløde trafikanter.
Trafikken er i de senere år ændret, antallet af store landbrugsmaskiner og større fragtbiler
er steget mærkbart, og vejnettet er dårligt tilpasset til de nye trafikmønstre i flere af
landsbyerne.
Indsatsen fremover skal dog ske under hensyntagen til landsbyvejenes historiske og
traditionelle linjeføring og udformning - der skal skabes løsninger, der øger
trafiksikkerheden og fastholder landsbymiljøerne.
Samsø Kommune ønsker at medvirke i en positiv dialog med erhverv og landsbyerne om
at finde lokalt forankrede løsninger for den tunge gennemkørende trafik.
Retningslinje for trafik i landsbyerne:
Stk. 1. Ved lokalplanlægning i landsbyerne skal trafikale løsninger, hvor de bløde
trafikanter tilgodeses, være centrale.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
undersøge hvor og hvordan trafikken kan reguleres og sikkerheden øges i landsbyerne.
skabe løsninger, der øger trafiksikkerheden og fastholder landsbymiljøerne.
medvirke i en positiv dialog med erhverv og landsbyerne om at finde lokalt forankrede
løsninger på den tunge gennemkørende trafik.
arbejde for, at der i lokalplaner for landsbyerne skabes gode trafikløsninger.
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Stier på Samsø
Alle må færdes på markveje og stier gennem det åbne land til fods eller på cykel. Det giver
mulighed for at komme helt tæt på Samsøs natur og følge årstidernes skiften på
landbrugets jorde. Det er ikke tilladt at nedlægge eller omlægge veje og stier uden at
spørge kommunen først.
For at sikre fortsat adgang til det åbne land ønsker Samsø Kommune at samarbejde med
landbruget og Danmarks Naturfredningsforening om at kortlægge markveje og stier på
øen. Kortlægningen vil kunne danne udgangspunkt for en egentlig kommunal
stiplanlægning. En forudsætning for en stiplan er et konstruktivt samarbejde mellem
interessenterne og økonomisk støtte fra staten, EU eller private fonde.
De allerede kortlagte stiforbindelser viser, at det allerede i dag er muligt at gå det meste af
Samsø rundt langs kysten. Der mangler "kun" ca. 22 kilometer ud af de ca. 82 kilometer
omkring Samsø.
En markeret sti Samsø rundt har stor rekreativ værdi og potentiale for at tiltrække flere
friluftsgæster.
I en kommunal stiplanlægning kan der blive sat fokus på adgangen til kulturminder i
landskabet, f.eks. mindesten, gravhøje ol. Ligesom adgangen til forskellige landskabstyper
kan sikres - f.eks. sydøens unikke herregårdslandskab, svært tilgængelige
kyststrækninger, strandenge, overdrev og det moderne landbrugslandskab.
Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:
undersøge mulighederne for realiseringen af en stiforbindelse Samsø rundt.
søge økonomisk støtte fra staten, EU eller private fonde.
i samarbejde med diverse interessenter kortlægge markveje og stier på øen.
udarbejde en kommunal stiplan.
arbejde for at understøtte friluftslivet ved udbygning eller forbedring af cykel- og
vandrerutenettet, samt etablering af støttepunkter.
arbejde for at udvide cykelstinettet på hele øen.
indtænke ridestier i arbejdet med en stiplan
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Vandreruter
De regionale vandreruter udgør et sammenhængende net af afmærkede ruter - der dels
følger selvstændige stier, dels følger eksisterende, svagt befærdede mark- og skovveje.
Vandrerutenettet skal sikre en god tilgængelighed til det åbne land og samtidig medvirke
til at sikre, at færdsel og ophold sker i robuste naturområder. Det tilstræbes, at ruterne
forløber gennem naturskønne områder, og de danner typisk forbindelser mellem byerne
og større naturområder.
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Bustrafikken
Den kollektive trafik på Samsø bestyres fra og med den 25. juni 2017 af et kommunalt
trafikselskab. Selskabet vil udbyde den kommunale busdrift mellem Tranebjerg og Nordby
(om sommeren mellem Brundby og Nordby) og den supplerende teletaxadrift. Disse
kørselsordninger skal bidrage til, at der er en god service til/ fra primært havne og skoler,
men også til/ fra andre aktiviteter/ gøremål.
Det er Kommunalbestyrelsens mål, at den kollektive trafik er et godt alternativ til den
individuelle bilisme.
Kommunalbestyrelsen vil i planperioden:
arbejde for, at den kollektive trafik bliver en attraktiv transportform for borgerne og
udenøs gæster.
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Havne
Transporten til og fra Samsø sker via de kommunale færgehavne i henholdsvis Sælvig til
Jylland og Ballen til Sjælland. I 2015 blev der for første gang sejlet fra Ballen Færgehavn,
og det har vist sig at være en ubetinget succes at placere havnebetjeningen af
sjællandsruten på østsiden af Samsø med markante positive trafikspring til følge.
Kommunalbestyrelsen ønsker, at Kolby Kås havn fortsat anvendes som
trafikhavn, reservehavn og lystbådehavn. Kolby Kås havn er en privatejet havn.
Flytningen af færgetrafikken fra Kolby Kås har åbnet op for en yderligere rekreativ
udnyttese af Kolby Kås havn. Der arbejdes fremadrettet blandt andet med planer om et
havnebad.
Kommunalbestyrelsen ønsker generelt at sikre udviklingsmulighederne for trafikhavnen i
Kolby Kås og ønsker at fremme den optimale udnyttelse af arealerne ved havnen, så
havnens transportpotentiale udnyttes bedst muligt.
Via trafikhavnen på Samsø transporteres bl.a. det gods, der ikke kan transporteres med
passagerfærgerne, enten fordi det er for stort, for farligt eller på anden måde ikke er
hensigtsmæssigt at transportere via passagerfærgerne.
Resten af havnene på Samsø er kommunale lystbådehavne. De er beskrevet under Ferie
og Fritid.
Sælvig Havn - pendlerdestination

En nye passagerfærgerute til Danmarks andens største by vil have et væsentligt potentiale
for at tiltrække pendlere.
En hurtig og stabil rute vil åbne op for at personer med arbejdsplads i Aarhus kan bosætte
sig på Samsø og
dermed få det bedste af to verdener.
Metropolens udvalg og tilbud i arbejdspladser og kultur, og øens natur og nære
fælleskaber.
En sådan færgerute vil ikke underminere pendlertransporten mellem Samsø og Hou, der i
dag stadig kun tæller få personer.
Kommunalbestyrelsen har, i den forgangne periode understøttet en nye færgerute ved at
disponere de nødvendige arealer til
anløbsplads, parkeringsarealer og øvrige faciliteter på Sælvig Havn.
Boliger tæt på pendlertrafikknudepunktet vil minimere transporttiden.
Kommunalbestyrelsen vil i planperioden undersøge muligheden for:
at der etableres en passagerfærgerute SamsøAarhus
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Færgefart
Der er to færgehavne på Samsø - i henholdsvis Ballen og Sælvig. Færgehavnen ved
Balllen har i 2015 erstattet ruten til Kolby Kås.
Meget gods transporteres med de almindelige passagerfærger. Kommunalbestyrelsen
ønsker generelt at fremme udviklingen af færgehavnene på Samsø og sikre den optimale
udnyttelse af passagerfærgernes transportpotentiale.
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Lystbådehavne
Se afsnittet om ferie og fritid.
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Flytrafik
Samsø Flyveplads råder over en 695 meter lang og 30 meter bred græsbane.
Statens Luftfartsvæsen har godkendt banen til beflyvning med luftfartøjer på op til 10.000
pund / 5.700 kg med plads til maksimalt 10 personer.
Flyvepladsen er beliggende på et drænet areal mellem Sælvigbugten og Stavns Fjord i en
højde af 0 meter over havoverfladen.
Flyvepladsen har eksisteret på lokaliteten siden 1960´erne. Hangar, servicebygning og
banen er tidligere optaget som ramme i kommuneplanen.
Samsø Kommune ønsker at bevare flyvepladsen med de funktioner den har i dag, der bla.
tæller;
Hasteindflyvning af materiel og reservedele til erhvervslivet.
Transport af specialister til både kommune og erhverv.
Taxa flyvning for kommune, erhverv og private.
Faldskærmsundervisning.
Kommunalbestyrelsen arbejder for:
at forbedre forholdene på Samsø Flyveplads.
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Redningshelikoptere og sygetransport
Nord / øst for Kongehøjen mellem Onsbjerg og Tranebjerg fndes der landingsplads for
redningshelikoptere til sygetransport.
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Forsyning og tekniske anlæg
Samfundet har behov for drikkevand, en stabil energiforsyning, telekommunikation,
spildevandsafledning og mulighed for at bortskaffe affald mv. Tekniske anlæg, der er
nødvendige for samfundets udvikling, skal derfor kunne etableres.
Ved udlæg af arealer til byformål skal det sikres, at arealanvendelsen ikke fører til
forurening af grundvandet i områder med særlige grundvandsinteresser.
Endvidere gælder, at der inden for indvindingsoplande til almene vandværker ikke må
etableres potentielt grundvandstruende aktiviteter, med mindre en konkret vurdering har
vist, at det kan ske uden væsentlig risiko for forurening.
Retningslinje for forsyning og tekniske anlæg:
Stk. 1. Der skal sikres mulighed for etablering af de tekniske anlæg, der er
samfundsmæssigt nødvendige. Tekniske anlæg i det åbne land skal placeres og
udformes under vidtgående hensyn til miljøet, naturen og landskabet.
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Vindmøller
Samsø blev i 1997 udnævnt som Vedvarende Energi Ø og er i dag 100 % CO2 neutral.
3 møller på hver 1 MW blev i år 2000 rejst tæt ved byen Tanderup. To af møllerne ejes af
landmænd, den tredje af et lokalt vindmøllelaug. 3 møller på hver 1 MW blev i år 2000 rejst
tæt ved byen Permelille. To af møllerne ejes af landmænd, den tredje af et lokalt
vindmøllelaug. 5 møller på hver 1 MW blev i år 2000 rejst tæt ved Nørreskifte. Alle fem
møller ejes af landmænd. En enkelt mølle på 1 MW producerer hvert år, hvad der svarer
til ca. 630 husstandes årlige elforbrug.
10 kystnære vindmøller på hver 2,3 MW blev i år 2002 rejst syd for øen.
Fem af møllerne ejes af Samsø Vedvarende Energi Aps, der ejes af Samsø Kommune.
De øvrige fem ejes dels af laug, dels af små grupper af enkeltpersoner.
Havvindmøllerne sender årligt mere energi i form af el til fastlandet, end hvad øen bruger
af fossile brændsler på transport inkl. færgerne.
Den årlige produktion er på 77.500 MWh (280 TJ): møllernes højde er 103 m til
vingespidsen.
Herudover er der en række mindre hustandsmøller placeret rundt omkring på øen.
Ved forrige kommuneplanrevision er der udpeget perspektivområder Syd for Harpesdal og
Nord for Samsø Golfbane. Et perspektivområde er ikke en kommuneplanramme der kan
etableres vindmøller indenfor, men et udtryk for et område, hvor man er i dialog med
borgere og interessenter om muligheden for på sigt, at etablere vindmøller. Det vil
efterfølgende være en forudsætning, at der bliver udarbejdet VVM-redegørelse,
kommuneplantillæg og lokalplan mv., før opsætning af vindmøller i områderne kan finde
sted.
Samsø Kommune har tiltrådt Masterplan for Fossilfri Ø udarbejdet af Samsø
Energiakademi. Se afsnit "Fra Danmarks Vedvarende energi ø til Fossilfri Ø".
Retningslinje for vindmøller:
Stk. 1. Der kan kun opstilles vindmøller inden for de udpegede vindmølleområder.
Områderne fremgår af rammekortene for Brundby, Permelille, Tanderup Vindmøller.
Stk. 2. Husstandsmøller med en største totalhøjde på 25 m kan opstilles uden for
vindmølleområderne ved fritliggende ejendomme i umiddelbar tilknytning til
ejendommens bygninger, hvis det ud fra en konkret vurdering findes foreneligt med det
åbne lands interesser.
Stk. 3. Vindmøller skal placeres og udformes under videst mulig hensyntagen til det
åbne lands interesser, herunder især hensynet til landskabsbilledet, og således at
nabogener begrænses.
Stk. 4 Udpegning af vindmølleområder skal følge "Bekendtgørelse om planlægning for
og tilladelse til opstilling af vindmøller" samt vejledningen til denne.
Bemærk at etablering af større vindmøller forudsætter en vurdering af anlæggets virkning
på miljøet (VVM godkendelse). Store vindmøller over 100 meter skal også vurderes i
sammenhæng med luftfarten og flysikkerheden.
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Højspændingsledninger
Infrastruktur til energiforsyning og kommunikation sætter tydelige spor i landskabet på
Samsø. Det er Kommunalbestyrelsens mål, at fremtidige tekniske anlæg placeres og
udbygges under størst mulig hensyntagen til landskabet og med færrest mulige gener for
omgivelserne. Ligeledes er det på længere sigt målet, at de allerede etablerede anlæg
som f.eks. højspændingsmaster m.v. graves ned eller fjernes.
Samsø Kommune vil derfor i planperioden drøfte en saneringsplan med de relevante
parter med det mål at få 60 kV-luftledningen mellem Vadstrup, Mårup og kysten gravet
ned.
Retningslinje for strækningsanlæg:
Tekniske strækningsanlæg skal placeres således, at rådighedsindskrænkninger i
omgivelserne og påvirkninger i øvrigt af det omgivende miljø begrænses mest muligt.
Strækningsanlæg er veje, spildevandsledninger, højspændingsledninger osv.
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Antennemaster
Antallet af antennemaster til radio-, telefon- og fjernsynstransmission mv. og deres
påvirkning af landskabet skal begrænses mest muligt. Det er vigtigt at beskytte landskabet
mod disse dominerende anlæg, så vidt som det er teknisk muligt.
Retningslinje for antennemaster:
Stk. 1. Antallet af antennemaster til radio-, telefon-, fjernsynstransmission mv. og deres
påvirkning af landskabet skal begrænses mest muligt.
Stk. 2. Opstilling af fremtidige antennemaster skal tage udgangspunkt i en kommende
masteplan, der udarbejdes i dialog med erhvervslivet og andre interessenter på Samsø.
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Affaldshåndtering
Affaldshåndteringen, der omfatter indsamling, genanvendelse, deponering og
forbrænding, styres i det daglige fra Affaldscenter Harpesdal.
Den kommunale affaldsindsamling omfatter dagrenovation og batterier fra husholdninger
og sommerhuse, dagrenovationslignende affald fra erhverv samt de genanvendelige
materialer papir, pap og glas, der opsamles i containere opstillet ved udvalgte veje og på
pladser. Modtagefaciliteter til genanvendelige materialer og farligt affald er etableret på
affaldscenteret. Endeligt findes der et udsorteringsanlæg, en omlastestation til småt
brændbart affald og et deponi på affaldscenteret. Genanvendelige materialer, brændbart
affald og farligt affald, der ikke kan behandles på Samsø, fragtes til relevante udenøs
beliggende behandlingsanlæg.
Affaldshåndteringssystemet tilpasses løbende inden for rammerne af en politisk vedtaget
affaldsplan, der gælder for en 12-årig periode, med specificering af aktiviteter i de første 6
år. I henhold til den gældende plan (2015 - 24) vil det i løbet af de første fire år blive afgjort,
om bioaffaldet i husholdningernes dagrenovation skal anvendes til energiproduktion i et
biogasanlæg.
Se afsnittet "Fra Danmarks Vedvarende energiø til Fossilfri ø" for mere om biogas.
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Varmeforsyning
Varmeforsyningen på Samsø sker fra lokale fjernvarmeværker i Nordby/Mårup, Onsbjerg,
Tranebjerg og Brundby-Ballen. På ejendomme i det åbne land er der individuel
varmeforsyning.
Fjernvarmeværket i Nordby/Mårup får varmen fra 2500 m² solfangere og en 900 kW kedel,
der fyres med træflis. I dag får 185 forbrugere varme fra værket. Træflis til anlægget
kommer primært fra Brattingsborg-skovene.
Tranebjergværket er det første fjernvarmeværk på Samsø. Det blev etableret i 1993.
Værket er et halmbaseret fjernvarmeværk. I dag leveres ca. 85 % af varmebehovet i
Tranebjerg fra halmvarmeværket. 263 boliger, erhvervs-virksomheder, boligforeninger og
institutioner er tilsluttet fjernvarmenettet. Halmkedlen i værket har en effekt på 3 MW, og
det samlede varmeforbrug er ca. 9.500 MWh om året.
Ballen/Brundby fjernvarmeværk er halmfyret og som det eneste værk på Samsø 100
procent forbrugerejet. Værket forsyner 240 forbrugere i byerne Ballen og Brundby og er
derfor placeret midt mellem disse to byer.
Fjernvarmeværket i Onsbjerg er et halmbaseret fjernvarmeværk med 76 tilsluttede
husstande og institutioner. Fjernvarmesystemet adskiller sig fra andre værker på Samsø
ved at være et privat ejet anpartsselskab.
75 % af boligerne opvarmes i dag vha. VE-teknologi. Ved renovering af
fjernvarmeværkerne på Samsø ønsker kommunen at gå i dialog med ejerne om etablering
af solfangere.
Kommunalbestyrelsens mål for vedvarende energi fremgår af afsnittet "Fra Damarks
vedvarende energi ø til Fossilfri Ø".
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Vandforsyning
Vandforsyningen sker fra flere forskellige vandværker. I grove træk forsynes Nordøen og
dele af Sydøen til og med Sælvig fra Nordsamsø Vandværk. Resten af Sydøen forsynes
fra Hårmark, Onsbjerg og Sydsamsø Vandværker.
I henhold til vandforsyningsloven skal kommunalbestyrelsen ved administration af
lovgivningen bl.a. forebygge forringelse af tilstanden for overfladevandområder og
grundvandsforekomster og sikre, at opfyldelse af de miljømål, der er fastlagt i
bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster, ikke
forhindres.
Byudvikling og -omdannelse i sårbare rammebelagte områder skal ske under hensyn til
grundvandsbeskyttelsen og grundvandsdannelsen.
Retningslinje for anden vandforsyning:
Stk. 1. Indvinding af grundvand til andet end drikkevandsformål kan normalt tillades,
ligesom eksisterende tilladelser til grundvandsindvinding normalt forlænges.
Stk. 2. Indvinding af grundvand til formål, der ikke forudsætter vand af
drikkevandskvalitet, skal tilstræbes at ske fra grundvandsforekomster, der er uegnede
til drikkevandsforsyning.
Stk. 3. Indvindingen af grundvand til andet end drikkevandsformål skal tilrettelægges
således, at påvirkningen af vandløb, søer, enge og moser bliver mindst mulig.
Stk. 4. Indvindingen af grundvand til andet end drikkevandsformål skal tilrettelægges
således, at grundvandskvaliteten generelt ikke forringes.
Stk. 5. Størrelsen af den tilladte indvindingsmængde til markvanding bliver reguleret i
forhold til størrelsen af de arealer, der ønskes vandet.
På Samsø vil der ikke blive givet tilladelser til vanding af arealer med kornafgrøder.
Retningslinje for drikkevandsforsyning:
St. 1. Det reneste grundvand skal normalt forbeholdes formål, der kræver
drikkevandskvalitet, og det skal tilstræbes, at indvindingen af grundvand begrænses til
det nødvendige. Inden for de udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser
og områder med drikkevandsinteresser (kortbilag 6 "Drikkevand") prioriteres indvinding
til drikkevandsforsyning normalt over anden anvendelse af grundvandet.
Stk. 2. Ved lokalisering af vandindvindinger til drikkevandsforsyning skal der i størst
muligt omfang tages hensyn til vandløbenes vandføring, vandstanden i søer, enge og
moser samt til behovet for vandindvinding til andre formål.
Stk. 3. I tilrettelæggelsen af drikkevandsforsyningen sikrer Samsø Kommune, at den
enkelte forbruger overalt kan tilbydes drikkevand fra et alment vandværk med
vandindvindingsopland inden for et område med særlige drikkevandsinteresser eller
inden for et andet område, hvor grundvandet er velbeskyttet og af god kvalitet. Denne
sikring gælder dog kun i det omfang, det er økonomisk forsvarligt set i forhold til bl.a.
den forsyningssikkerhed, der opnås, det antal forbrugere, der sikres, og mulighederne
for på anden måde at forsyne de pågældende forbrugere med drikkevand.
Stk. 4. Nye boringer til almen vandforsyning skal så vidt muligt placeres opstrøms
mulige forureningskilder, som f.eks. byområder, deponeringsanlæg og forurenede
grunde.
Stk. 5. I OSD og indvindingsoplande til almene vandværker må der ikke placeres
virksomheder og øvrige anlæg med behov for lager eller håndtering af forurenende
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stoffer, eller etableres aktiviteter der kan udgøre en risiko for grundvandet.
Stk. 6. Indvindingen af grundvand skal tilrettelægges således, at grundvandskvaliteten
ikke forringes.
Stk. 7 Anvendelsen i det åbne land må ikke forringe hverken grundvandets kvalitet
eller grundvandsdannelsen. Der må derfor ikke placeres grundvandstruende anlæg i
sårbare områder eller i 300 meter zoner omkring almene vandforsyningsboringer. Så
vidt muligt skal sårbare områder og 300 meter zoner omkring almene
vandforsyningsboringer uden for de i kommuneplanen planlagte byområder overgå til
naturområder.
Stk. 8 Rent jords-tippe må ikke placeres inden for sårbare områder og 300 meter
beskyttelseszoner omkring drikkevandsboringer. Let forurenet jord må ikke placeres
inden for OSD områder og indvindingsoplande.
Læs endvidere afsnittet om Beskyttelse af drikkevandet
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Område med begrænsede
drikkevandsinteresser
Indvindingsboring til alment vandværk
Indsatsområde OSD

146 / 384

Spildevandsforsyning

Spildevandsforsyning
Der er udarbejdet en spildevandsplan for byerne (kloakoplandene) og det åbne land. Den
aktuelle Spildevandsplan kan hentes på Samsø Kommunes hjemmeside her.
Det åbne land er omfattet af en kommunal tømningsordning, hvor den offentlige
kloakforsyning tømmer septiktanken 1 gang årligt.
Samsø Kommune afslutter i 2017 arbejdet med at forbedre spildevandsrensningen
i vandløbsoplandene til Ålebæksrenden, Bjælkerenden, Vester Kanal og Dallebækken.
Ejendomme beliggende i vandløbsoplandene, der i dag leder spildevand mere eller mindre
urenset til vandløbet skal have etableret nye renseforanstaltninger.
Den overordnede strategi for spildevandsrensning på Samsø er, at spildevandet fra
kloakoplandene renses to steder på øen, henholdsvis på Sydsamsø Renseanlæg i Ballen
og på Nordsamsø Renseanlæg Øst for Nordby.
Kommunalbestyrelsens ambition er, at spildevandsrensningen foregår på en måde, der
sikrer lokalt miljø, grundvand og badevand på bedste vis.
Mål: at genanvende mest muligt af næringsstof- og vandressourcerne fra
spildevandsrensningen.
Handlinger:
Nordsamsø Renseanlæg forberedes til at kunne rense spildevandet fra Nordøen således,
at det rensede spildevand i fremtiden kan genanvendes til eksempelvis vanding af
energiafgrøder.
Brugen af overfladevandet fra Tranebjerg gentænkes. I dag ledes det i Sørenden, og
pumpes i sidste ende ud i Kattegat.
Retningslinje for renseanlæg:
stk. 1. Ved placering af renseanlæg og ved udlæg af arealer til boligformål samt ved
ændring af arealanvendelse skal der normalt sikres en sådan afstand mellem
renseanlæg og beboelse, at der ikke opstår luft-, støj- eller andre forureningsgener.
stk. 2. I Kommunens spildevandsplan skal der tages højde for kommuneplanens
byvækst. Som udgangspunkt for vurdering af afstanden mellem renseanlæg og
forureningsfølsom bebyggelse mv. anvendes en afstand på 100 m.
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Destinationsudvikling
Samsø Kommune arbejder for løbende, i samarbejde med øens virksomheder og borgere, at
skabe nye partnerskaber og projekter, der fastholder og udvikler destinationen Samsø. Her er
udvikling af infrastruktur, såvel transport- som IT- infrastruktur på Samsø samt til og fra øen, en
vigtig faktor. Samsø Kommune ønsker at motivere til innovation indenfor turisme, fødevarer og
vedvarende energi - bl.a. gennem nye og bæredygtige koncepter, tilbud og produkter gennem
gode rammer for erhvervslivet på Samsø.
Mål:
at skabe nye partnerskaber og projekter
at udvikle transport- og IT-infrastruktur
at motivere til innovation indenfor turisme, fødevarer og vedvarende energi
Handlinger:
Byudvikling
Udvikling af Søholm Opera
Kystnær sti mellem Ballen Færgehavn og Ballen
Udvikling af Sydmolen i Ballen
Udvikling af infrastruktur
Færge til Aarhus - undersøge rammer til muliggørelse af færge til Aarhus
Pendlerrute til Jylland
Pendlerrute til Sjælland
Forbedring af trafikforholdene for de bløde trafikanter i Ballen
Forbedring af parkeringsmulighederne i Ballen
Udvikling af busdriften
Understøttelse af udviklingen omkring Samsø Energihotel
Grundlag for drift af fremtidig svømmehal
Offentlige toiletter
Etablering af nye toiletter i Tranebjerg og Nordby
Renovering af eksisterende toiletter i Tranebjerg, Ballen og Nordby.
Retningslinje for destinationsudvikling:
1. I forbindelse med udviklingen skal der gives plads til nye muligheder eller problemstillinger,
der viser sig undervejs.
2. Målene skal realiseres via samarbejde, nye partnerskaber, inddragelse af øens ildsjæle og
fokus på fællesskab - lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
3. Tilgangen skal være innovativ og åben for nye arbejdsmetoder og løsninger.
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At Samsø er en ø med begrænsede ressourcer er åbenlyst, men ikke nødvendigvis i borgernes
bevidsthed til daglig. Det er bl.a. kendskabet til, at det affald der produceres i høj grad er
ressourcer, der kan genanvendes, frem for affald der ikke kan bruges mere, som ø-kredsløbet
fokuserer på.
Ligeledes har anvendelse af lokalt producerede råvarer betydning for, at ressourcerne bliver på
øen. De affaldsstrømme det forbrug skaber, skal indgå i produktionen af nye produkter. I
overordnede træk, er der to værdicirkler for affaldsstrømme, som kan indgå i en opbygning af
nye produkter. Der er tekniske produkter hvor forbrugsstofferne typisk er metaller, og der er
biologiske forbrugsstoffer hvor ressourcerne er af biologisk oprindelse.
Mål:
at prioritere brugen af lokale ressourcer
at effektivisere brugen af anvendte ressourcer
at genanvende de forbrugte ressourcer ved ny teknologi
at teknologiske løsninger medfinansierer udviklingen af lokalsamfundet
Handlinger:
Indkøb, produkter og services understøtter målene
Husholdningsaffald som ressource
Komposteringsanlæg på Affaldscenter Harpesdal
Indsamling af haveaffald og evt. få andre affaldsfraktioner på Nordsamsø
Indsamling af metaldåser i havneområder
Indsamling af fedt fra fedtudskillere og madaffald fra større spisehuse
Indsamling af udvalgte storskraldsfraktioner til videreudnyttelse af små eksisterende/ fremtidige
virksomheder
Biogasanlæg i drift
Metanisering med overskudsstrøm
Spildevand genanvendes som ressource
Regnhøst - brug nedbøren til vanding og sekundavand
Vindmøller betaler for udvikling
Arealreservationer til områder for vindmøller og solceller
Retningslinje for ø-kredsløb:
at Samsøs ressourcer bruges effektivt i lokale kredsløb og lokale produktioner.
at Samsøs ressourcer genanvendes i videst muligt omfang på øen.
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Rammer for lokalplanlægningen
Kommuneplanen indeholder rammerne for, hvad der kan bestemmes i lokalplaner i
kommunen. Der er således en nøje sammenhæng mellem lokalplanlægningen og
kommuneplanens rammedel: Der kan ikke lokalplanlægges for emner eller områder, der
ikke er opstillet kommuneplanrammer for.
Rammerne giver offentligheden mulighed for at vurdere, hvordan kommuneplanen
gennem lokalplanlægningen vil påvirke bygge- og anvendelsesmuligheder i de enkelte
områder.
Kapitlet er opdelt i to afsnit: Første afsnit indeholder de generelle rammer, der gælder for
hele kommunen, og andet afsnit indeholder de specifikke rammer for de enkelte områder.
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Generelle rammer
Følgende afsnit indeholder de generelle rammer der gælder for hele kommunen.
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Byvækst og byudvikling
Arealudlæg til egentlig byvækst kan alene ske ved inddragelse af areal til byzone.
Arealudlæg til begrænset byvækst kan alene ske indenfor landsbyafgrænsninger i de
udpegede landsbyer.
Byvækst skal primært foregå i Tranebjerg. Der skal være mulighed for opførelse af boliger
i Ballen indenfor de eksisterende planrammer.
Landsbyerne kan udvides i tilknytning til den eksisterende bebyggelse, når det kan
indpasses i det eksisterende landsbymiljø.
Der må ikke opføres bebyggelse i det åbne land ud over hvad der kan tillades i forbindelse
med drift af landbrugsejendomme. Det er et ønske at ubenyttede landbrugsejendomme
tages i brug til andet formål indenfor reglerne herom.

Retningslinjer
Der kan kun ske egentlig byudvikling i tilknytning Tranebjerg og Ballen.
Arealer, der tages i anvendelse til byvækstformål, skal overføres til byzone, med mindre
andet fremgår af kommuneplanens øvrige retningslinier.
Udlægning af nye byzonearelaer kan ske i umiddelbar tilknytning til Tranebjerg og Ballen.
Der kan kun ske udlæg af nye byzonearealer inden for de viste fremtidige
byvækstområder eller byvækstretninger, hvis der kan dokumenteres et behov herfor.
Dokumentationen skal indeholde en opgørelse over restrummeligheden inden for
kommunen og af byggebehovet inden for planperioden, set i relation til den hidtidige
udvikling. Det forudsættes som hovedregel, at den rummelighed, der findes i allerede
udlagte byzonearealer så vidt muligt udnyttes, før der udlægges nye byzonearealer.
Etablering af nye byområder skal ske i umiddelbar tilknytning til eksisterende bymæssig
bebyggelse (indefra og udefter).
Der skal ved valg af konkrete byvækstområder tages hensyn til landbrugsejendommenes
arronderingsforhold, således at der i videst mulige omfang undgås indgreb i en i forvejen
hensigtsmæssig arrondering af landbrugsejendomme. Ved udlæg af nye byzonearealer
skal der redegøres for afvejningen imellem byvækstinteresser og jordbrugsinteresser.
Arealanvendelse til miljøfølsomme formål skal normalt respektere en afstand af 300 m til
landbrugets driftsbygninger med henblik på at forebygge miljøkonflikter. For større
husdyrbrug foretages en konkret vurdering af den nødvendige afstand. For relevante
husdyrbrug skal der indregnes udviklingsmuligheder.
Nye byområder skal anlægges sådan, at de i videst muligt omfang kan betjenes med
fælles vandforsyning, fælles spildevandsafledning og kollektiv trafik, og således, at der er
gode adgangsforhold til den kollektive trafiks stoppesteder, herunder at der etableres
stiforbindelser i fornødent omfang. Det anbefales endvidere, at bredbåndsinfrastruktur
kommer til at indgå som et naturligt forsyningselement på linie med kloakering, el og vand,
og at kommunerne i øvrigt i forbindelse med egne gravearbejder nedlægger tomme rør til
eventuel senere benyttelse for fiberfremføring.
Ved udlæg af arealer til transportkrævende erhverv skal der lægges betydelig vægt på at
lokalisere disse tæt på det overordnede og bæredygtige vejnet.
Udlæg af arealer til ny støjfølsom arealanvendelse, der ved lokalplanlægning skal
overføres til byzone, skal ske i respekt af retningslinjerne for følgende emner:
- Støj fra virksomheder
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- Støj fra rekreative anlæg
- Støj fra veje
- Støj fra flyvepladser
- Støj fra vindmøller
- Støj fra forsvarets anlæg
I forbindelse med kommuneplanlægningen skal det sikres, at der ikke er støjmæssige
problemer forbundet hermed. Der skal derfor redegøres for de støjmæssige forhold ved
udlæg af nye arealanvendelser.
Tranebjerg skal fastholdes og udbygges som center for administration og sundhedsvæsen
og som center for handel, erhverv og uddannelse.
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Detailhandel
Nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butikker kan kun ske indenfor
landsbyafgrænsningerne og i områder udlagt til erhverv og butiksformål. Den enkelte
butiks areal og det maksimale areal for butikker fremgår af tabellen i retningslinjen for
detailhandelsregler og af de konkrete rammer.
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Tranebjerg
Tranebjerg udgør Samsøs bymidte.
Uden for de udpegede butiksområder kan der i begrænset omfang planlægges for
butikker til lokal forsyning, der alene skal betjene en begrænset del af en by, landsby,
sommerhusområde eller lignende.
Herudover kan der uden for bymidten i Tranebjerg planlægges for arealer til mindre
butikker til salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Der
må ikke gives mulighed for større butikker, end hvad der er rimeligt i forhold til de
produkter, som den enkelte virksomhed (jordbrugs-, gartneri- eller produktionsvirksomhed)
producerer.
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Handicaphensyn
Der skal i størst muligt omfang tages handicaphensyn i lokalplaner.
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Genopførelse efter brand
Der kan i særlige tilfælde efter brand eller anden beskadigelse tillades genopførelse af
bygninger med samme etageantal, bygningshøjde, anvendelse og bebyggelsesprocent,
som bygningen havde før skaden, uanset at det vil være i strid med rammerne for
området.
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Fælles friarealer
I lokalplaner for nye boligområder skal der åbnes mulighed for, at der kan anlægges
legepladser, fælles opholdsarealer, grønne anlæg mv. til betjening af kvarteret og i
overensstemmelse med områdets funktion.
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Parkering
Ved nybyggeri og ændret benyttelse af eksisterende bygninger skal der udlægges et
tilstrækkeligt parkeringsareal, så beboere, beskæftigede, besøgende, kunder,
leverandører mv. kan parkere på den enkelte ejendom. Der skal udlægges
parkeringspladser efter de normer, der fremgår af nedenstående skema.
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Parkeringsnormer
Normerne et det minimumskrav der gælder, hvor ikke andet er fastlagt i en lokalplan.
Boliger:
fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse
2 p-pladser pr. bolig
rækkehuse, kædehuse og etagebebyggelse
1,5 p-pladser pr. bolig
ældreboliger
0,5 p-plads pr. bolig
Erhverv:
dagligvarebutikker
1 p-plads pr. 25 m² salgsareal
1 p-plads pr 50 m² øvrigt areal
øvrige butikker
1 p-plads pr. 50 m2
kontorer, fabrikker og værksteder
1 p-plads pr. 50 m2
hoteller og lignende
1 p-plads pr. værelse
restaurationer
1 p-plads pr. 5 siddepladser
Institutioner mv..:
forsamlingslokaler
1 p-plads pr. 5 personer lokalet kan rumme
plejehjem og lignende
1 p-plads pr. værelse
børneinstitutioner og lignende
1 p-plads pr. 5 børn
uddannelsessteder inkl. folkeskoler
1 p-plads pr. ansat
1 p-plads pr. 5 elever over 18 år
Generelt, hvor det er hensigtsmæssigt, kan parkeringsbehovet opfyldes på
parkeringsanlæg, der er fælles for flere ejendomme.
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Landsbyer
Byggeri i landsbyer skal ske ved »huludfyldning« inden for den eksisterende
landsbybebyggelse eller inden for landsbyafgrænsningen.
Bevaring af landsbymiljøerne har en høj prioritet. Følgende vilkår skal derfor opfyldes ved
nybyggeri og renovering i landsbyerne.
Bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret og indgå i den helhed, som kulturmiljøet i
landsbyen udgør. Byggeri, anlægsarbejde o.l. skal ske med hensyntagen til de
kulturhistoriske værdier.
Bebyggelse og ombygninger skal mht. udformning, materialer og placering harmonere
med nabobygninger og landsbymiljøet som helhed.
Skiltning, beplantning, byudstyr mv. skal mht. udformning, materialevalg og placering
tilpasses omgivelserne og de kulturhistoriske værdier.
Ved udarbejdelse af lokalplaner for landsbyer skal der tages hensyn til landbrug, der
drives fra gårde i landsbyen.
Karakteristisk og bevaringsværdig landsbybebyggelse med tilhørende omgivelser og
beplantning, samt bebyggelser af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi skal søges
bevaret. Ved ny bebyggelse og anlæg skal der tages videst mulige hensyn til landsbyens
kvaliteter. Udformning og placering af bygninger og anlæg bør medvirke til at videreføre
karakteren af landsbymiljøet.
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Kulturværdier
Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i
videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke nedrives eller opføres
byggeri endvidere etableres anlæg, der ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer
oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske værdier. Fredede bygninger og
bevaringsværdige bygninger fremgår af Kulturstyrelsens registrering af bevaringsværdige
bygninger FBB, samt af de enkelte rammekort. En uddybende beskrivelse af
kulturværdierne fremgår af bilag til kommuneplanen.
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Varmeforsyning
De enkelte områders mulighed for varmeforsyning fremgår af Samsø Kommunes
varmeplan. Eventuel forsyningspligt fremgår også af Varmeplanen og er tillige oplyst under
rammebestemmelserne for det enkelte rammeområde. I overordnede træk er der
forsyningspligt med fjernvarme i lokalområderne Nordby/Mårup, Onsbjerg, Tranebjerg og
Brundby-Ballen.
Forsyningspligten skal fremgå af lokalplaner.
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Energi
I forlængelse af arbejdet med VEØ vedvarende energiø gælder for nybyggeri, nyanlæg og
større ombygninger eller omdannelser, at energiforbruget skal søges minimeret ved
udnyttelse af energibesparende materialer og installationer.
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Ledningsanlæg
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal der reserveres de nødvendige arealer til planlagte
overordnede ledningsanlæg.
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Trafik, veje og stier
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal der friholdes eller sikres arealer til veje og stier.
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Jordforurening
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner skal det undersøges, om der inden for de
aktuelle områder er arealer kortlagt på vidensniveau 1 eller vidensniveau 2 i henhold til
jordforureningsloven, samt om den påtænkte anvendelse medfører særlige betingelser
som følge af kortlægningen.
Der rettes henvendelse til kommunen, hvis der ud over allerede kortlagte arealer skønnes
at være andre arealer, som bør vurderes.
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Landbrugsområder

Landbrugsområder
Landbrugsområderne skal så vidt muligt forblive i drift.
Landbrugsarealer kan kun inddrages til andet, hvis arealerne har begrænset betydning for
landbruget, eller hvis en samlet vurdering viser, at den givne anvendelse mest
hensigtsmæssigt kan placeres i et landbrugsområde. Ved udstykning, bebyggelse og
ændret anvendelse af arealer og bygninger skal der tages særligt hensyn til de
landbrugsmæssige interesser.
Mængden af levende hegn og småbiotoper af værdi for det vilde dyre- og planteliv bør
opretholdes og nye etableres, hvor det kan ske uden væsentlig gene for landbrugsdriften.
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Råstofområder

Råstofområder
Der er ingen regionale råstofgraveområder i Samsø Kommune - kun mindre gravninger til
dækning af det lokale behov.
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Skovrejsningsområder

Skovrejsningsområder
Der er udpeget skovrejsningsområder på sydøen, primært inden for vandforsyningernes
indsatsområder.
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Uønsket skov

Uønsket skov
Det helt unikke kystlandskab på hovedparten af Samsø betyder, at store områder er
udpeget som områder, hvor skovrejsning er uønsket. Det drejer sig om hovedparten af
nordøen, området omkring Stauns Fjord og en stor del af sydøen.
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Internationale beskyttelsesområder

Internationale beskyttelsesområder
Områderne i og ved Nordby Bakker, Stauns Fjord samt Lindhold Dyb og Vejrø Sund er
omfattet af internationalt naturbeskyttelsesområde.

172 / 384

Områder med særlig landskabelig værdi

Områder med særlig landskabelig værdi
Næsten hele Samsø -- undtagen den centrale del af sydøen -- er udpeget som områder
med særlig landskabelig interesse.
I områderne skal landskabshensyn tillægges særlig stor vægt. Inddragelse af areal til
formål, der kan skæmme landskabet, skal så vidt muligt undgås. Byggeri og anlæg skal
placeres og udformes under særlig hensyntagen til landskabet. Ikke-landbrugsmæssigt
byggeri, større veje og større tekniske anlæg skal så vidt muligt undgås.
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Områder af særlig geologisk interesse

Områder af særlig geologisk interesse
To større områder - nordøen og området omkring Stauns Fjord - er udpeget som værende
af særlig geologisk interesse.
I områderne skal geologien tillægges særlig stor vægt. Landskabsformer og blottede
profiler mv., der særligt tydeligt afspejler landskabets opbygning og de geologiske
processer, skal søges bevaret og beskyttet. Byggeri og anlægsarbejder, beplantning
mv., der kan sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt muligt undgås i områder af
særlig geologisk interesse.
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Vindmøller

Vindmøller
Der kan kun opstilles større vindmøller inden for vindmølleområder ved Tanderup mark,
Brundby Mark og Permelille.
Der kan opstilles husstandsmøller ved fritliggende ejendomme i det åbne land. Møllen skal
placeres i tilknytning til ejendommens bygninger. Den må max. være 25 m høj.
Møller til elproduktion skal min. have tre vinger og skal så vidt muligt være udført i
refleksfrit materiale.
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Støjkrav

Støjkrav
Lokalplaner skal overholde en række lovkrav og regler, der skal sikre, at der i ny
bebyggelse er et acceptabelt støjniveau.
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Nye veje og støj

Nye veje og støj
Det skal tilstræbes, at nye veje ikke påfører eksisterende og planlagt støjfølsom
arealanvendelse (boliger, institutioner o.l.) et støjniveau på mere end 55 dB(A). For
rekreative områder i det åbne land er grænseværdien 50 dB(A) og for kontorerhverv o.l. 60
dB(A).
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Nye byområder og støj fra veje

Nye byområder og støj fra veje
Der må som hovedregel ikke udlægges arealer til støjfølsom anvendelse i områder, der er
belastet af et støjniveau over 55 dB(A) fra eksisterende eller planlagt vejtrafik. For
rekreative områder i det åbne land er den tilsvarende grænseværdi 50 dB(A) og for
kontorer, erhverv o.l. i byområder 60 dB(A).
I eksisterende byområder med et støjniveau på mere end 55 dB(A) kan der opføres nye
boliger eller etableres anden støjfølsom anvendelse, hvis det sikres, at generne fra støjen
mindskes mest muligt, herunder at det indendørs støjniveau ikke overstiger 30 dB(A) at
støjniveauet ved mindst én af facaderne på boligbebyggelsen og ved primære
opholdsarealer ikke overstiger 55 dB(A).
Støjen skal om nødvendigt nedbringes ved hjælp af støjafskærmning (fx støjvold eller skærm).
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Støj fra erhvervsområder

Støj fra erhvervsområder
Det skal ved udlæg af nye erhvervsområder og nye områder med støjfølsom
arealanvendelse sikres, at de til enhver tid gældende støjkrav i Miljøstyrelsens vejledning
kan overholdes.
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Støj fra vindmøller

Støj fra vindmøller
Der må ikke placeres støjfølsom arealanvendelse nærmere end 300 m fra eksisterende
eller planlagte større vindmøller med mindre, det ved undersøgelser er godtgjort, at der
ikke er miljømæssige problemer forbundet hermed.
Nye vindmøller skal holdes mindst 300 m fra eksisterende eller planlagte boliger og anden
støjfølsom arealanvendelse med mindre, det ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er
miljømæssige problemer forbundet hermed.
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Miljøklasser

Miljøklasser
Næsten alle rammeområder har fået tildelt en miljøklasse.
Formålet med miljøklasserne er, at miljøproblemer ved en hensigtsmæssig placering af
virksomheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, som erfaringsmæssigt påvirker
omgivelserne med bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik.
Miljøklasserne bruges til en indledende vurdering af, hvilke typer virksomheder mv.. der
kan være plads til i et område forud for en nærmere miljøvurdering af den enkelte
virksomhed.
Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud fra, hvor meget den erfaringsmæssigt
påvirker omgivelserne.
Der er betydelig variation i påvirkningerne fra virksomheder inden for en enkelt
virksomhedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et interval, og der er mulighed for opog nedklassificering ud fra en konkret vurdering af fx virksomhedens indførelse af renere
teknologi.
Klasse 1: Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ubetydelig grad, og
således kan integreres med boliger.
Klasse 2: Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i ringe grad, og som
kan indplaceres i områder med boliger.
Klasse 3: Virksomheder og anlæg, som kun påvirker omgivelserne i mindre grad, og som
bør placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i randzonen, tættest ved
forureningsfølsom anvendelse.
Klasse 4: Virksomheder og anlæg, som er noget belastende for omgivelserne, og derfor
som hovedregel bør placeres i industri områder.
Klasse 5: Virksomheder og anlæg, som er ret belastende for omgivelserne, og som derfor
skal placeres i industriområder.
Klasse 6: Virksomheder og anlæg, som er meget belastende for omgivelserne, og derfor
som hovedregel skal placeres i større industriområder, så den ønskede afstand i forhold til
forureningsfølsomme naboer kan opnås.
Klasse 7: Virksomheder og anlæg, som er særligt belastende for omgivelserne, og derfor
som hovedregel skal placeres i områder, indrettet til særligt miljøbelastende virksomhed.
Der opereres med følgende vejledende afstande i forhold til boliger o.l.:
Klasse 1: 0 m
Klasse 2: 20 m
Klasse 3: 50 m
Klasse 4: 100 m
Klasse 5: 150 m
Klasse 6: 300 m
Klasse 7: 500 m
Der er ikke tale om afstandskrav, der altid skal overholdes. Hvis afstanden skal tillades
kortere end den, der fremgår af skemaet, må det ske ud fra en konkret vurdering af den
enkelte virksomheds forureningsbelastning. Miljøklasserne er baseret på Miljøministeriets
"Håndbog om Miljø og Planlægning" fra 2005.
Ko på mark.JPG
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Specifikke rammer for Samsø Kommune

Specifikke rammer for Samsø Kommune
++
-

-
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De specifikke rammer har entydige numre. Første to cifre er unikke og fortløbende. De følgende
fire cifre henviser til rammetypen. De fire sidste cifre anvendes i hele landet og i PlansystemDK.
Se nedenstående skema.
Anvendelseskode Anvendelse
1100
1120

Rene boligområder med begrænset mulighed for
Boligområde - Åben lav lokal detailhandel, lokal privat og offentlig service
og fællesanlæg. Boligandel på mindst 80%.
Boligområde - Tæt lav

1130

Etagebolig

1140

Blandet boligområde

2110

Blandet byområde

2120

Landsbyområde

2130

Jordbrugsparceller

2140

Blandet bolig og erhverv

3110

Kontor og
serviceerhverv

3120

Lettere industri

3130

Tungere industri

3140

Industri med særlige
beliggenhedskrav

1110

Boligområde

Blanding af boliger og erhverv med en boligandel
mellem 20 og 80 procent og tilsvarende en
erhvervsandel mellem 80 og 20 procent.
Rene erhvervsområder med begrænset mulighed
for lokal detailhandel, lokal privat og offentlig
service og fællesanlæg. Erhvervsandel på mindst
80%.
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Specifikke rammer for Samsø Kommune

3150
3160

Havneerhverv
Erhvervsområde

4110

Bycenter

4120

Bydelscenter

4130

Mindre butiksområder

4140

Område til butiksformål

4150

Skilte/facade regulering

4160

Bygningsbevarende
reguleringer

5110
5111

Rekreativt grønt område Omfatter alle fritids- og turistanlæg og rekreative
grønne områder i og uden for byerne.
Kolonihaver

5120

Idrætsanlæg

5121

Golfbaner

5122

Støjende fritidsanlæg

5123

Lystbådehavn

5130

Feriecentre

5131

Campingplads

5140

Forlystelsesanlæg

5150

Rekreativt område

6110

Sommerhusområde

7110
7120

Uddannelsesinstitutioner Omfatter arealer udlagt til uddannelses-, sundheds-,
kulturelle, administrative, samt sociale formål.
Sundhedsinstitutioner

7130

Sociale institutioner

7140

Kulturelle institutioner

7150

Administration

7160

Kirker og kirkegårde

7170

Område til offentlige
formål

8110

Forsyningsanlæg

8111

Vindmølleanlæg

8120

Deponeringsanlæg

8130

Rensningsanlæg

8140

Trafikanlæg

8150

Tekniske anlæg

Større indkøbscentre. Omfatter bl.a. lavprisvarehus,
samt klynger af større udvalgsvarebutikker.

Omfatter arealer der er udlagt til
sommerhusområder.

Kategorien tekniske anlæg kan omfatte trafikanlæg
og kommunikationsanlæg, forsyningsanlæg og
andre tekniske anlæg herunder miljøanlæg,
rensningsanlæg, deponeringsanlæg, m.v.
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1 Alstrup

1 Alstrup

Vedtaget
Plannummer
1
Plannavn
Alstrup
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Miljø
Bemærkning til
zonestatus
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Er delvist omfattet af Staunsfjord fredningen
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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1 Alstrup
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2 Ballen

2 Ballen

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang

Trafik
Bemærkning til zonestatus

2
Ballen
Blandet bolig og erhverv
Blandet byområde
Byzone
Byzone
60%
60%
1½ etage
8,5 m
1
3
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner
mv
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner
mv.
Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 3.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Fjernvarme
Byzone
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3 Ballen - Ballen Strandpark

3 Ballen - Ballen Strandpark

Vedtaget
Plannummer
3
Plannavn
Ballen - Ballen Strandpark
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Zonestatus
Byzone
Fremtidig zonestatus Byzone
Bebyggelsesprocent 40%
Max. bebygget
60%
grundareal i m2
Max. antal etager
2½ etager
Max. bygningshøjde 10,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Blandet boligområde
Områdets anvendelseBoligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til
Byzone
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 53 - Nyt Boligområde i Ballen. Lokalplan nr. 62 - Etablering af nyt boligområde og
strandpark i den sydlige udkant af Ballen.
Særlige
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
bestemmelser
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4 Ballen - Boliger

4 Ballen - Boliger

Vedtaget
Plannummer
4
Plannavn
Ballen - Boliger
Anvendelse generelt
Boligområde
Anvendelse specifik
Blandet boligområde
Zonestatus
Byzone
Fremtidig zonestatus
Byzone
Bebyggelsesprocent
40%
Max. bebygget grundareal 40%
i m2
Max. antal etager
2 etager
Max. bygningshøjde
8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Anvendelse
Blandet boligområde
Områdets anvendelse
Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til
Byzone
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 31 - Et område ved Nylandsvej i Ballen. Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved
Ballen Havn.
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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5 Ballen - Boliger nord for Ballen

5 Ballen - Boliger nord for Ballen

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Trafik
Bemærkning til zonestatus
Særlige bestemmelser

5
Ballen - Boliger nord for Ballen
Boligområde
Blandet boligområde
Landzone
Landzone
25%
25%
1½ etage
8,5 m
1
2
Blandet boligområde
Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Fjernvarme
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende
bygningsreglement
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6 Ballen - Erhverv og boliger

6 Ballen - Erhverv og boliger

Vedtaget
Plannummer
6
Plannavn
Ballen - Erhverv og boliger
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse
Zonestatus
Byzone
Fremtidig
Byzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent60%
Max. bebygget
60%
grundareal i m2
Max. antal etager
2½ etager
Min. miljøklasse
3
Max. miljøklasse
5
Anvendelse
Blandet bolig og erhverv
Områdets
Blanding af boliger og erhverv med en boligandel mellem 20 og 80 procent og tilsvarende en
anvendelse
erhvervsandel mellem 80 og 20 procent. Der er mulighed for butikker med pladskrævende
varegrupper. Butiksstørrelser på max. 1.
Bebyggelsens
Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 3.000 m2
omfang
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Miljø
Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til
Byzone
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn
Særlige
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
bestemmelser
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6 Ballen - Erhverv og boliger
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7 Ballen - Energiakademiet

7 Ballen - Energiakademiet

Vedtaget
Plannummer
7
Plannavn
Ballen - Energiakademiet
Anvendelse genereltOmråde til offentlige formål
Anvendelse specifik Område til offentlige formål
Zonestatus
Byzone
Fremtidig
Byzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Offentlige formål, Enegriakademi med udstilling, kurser, undervisning og overnatning
Områdets
Offentlige formål. herunder forsknings-, udstillings- og kursusvirksomhed, hotel (200 senge), samt
anvendelse
enkelte boliger.
Bebyggelsens
De 200 sengepladser skal ses under et med område 99-2140. Der kan i område 7-7170 og 99omfang
2140 tilsammen etableres op til 200 sengepladser.
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til
Byzone
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 54 - Energiakademi i Ballen
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8 Ballen - Festivalpladsen

8 Ballen - Festivalpladsen

Vedtaget
Plannummer
8
Plannavn
Ballen - Festivalpladsen
Anvendelse genereltRekreativt område
Anvendelse specifik Støjende fritidsanlæg
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent5%
Max. bebygget
5%
grundareal i m2
Max. bygningshøjde 5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landbrugsområde
Områdets
Landbrugsformål samt årlig festivalplads med tilhørende teltplads o.a. naturligt tilknyttede
anvendelse
servicefunktioner i uge 27 - 31
Bebyggelsens
Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug som festivalplads:
omfang
Underfestivalperioden kan der opføres midlertidige bygningskonstruktioner som er højere end 5
meter.
Bemærkning til
Landzone
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 70 - for Festivalområde ved Ballen

193 / 384

9 Ballen - Festpladsen

9 Ballen - Festpladsen

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Bebyggelsesprocent af
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bemærkning til zonestatus

9
Ballen - Festpladsen
Område til offentlige formål
Område til offentlige formål
Byzone
Byzone
10%
rammeområde under ét
10%
1½ etage
8,5 m
1
4
Festplads samt en enkelt bolig
Offentlige formål som festplads, badestrand og lignende
fællesfunktioner
Byzone
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10 Ballen - Fjernvarmeværk

10 Ballen - Fjernvarmeværk

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang
Bemærkning til zonestatus
Lokalplaner

10
Ballen - Fjernvarmeværk
Tekniske anlæg
Forsyningsanlæg
Landzone
Landzone
50%
50%
12 m
3
4
Fjernvarmeværk
Erhvervsformål i form af fjernvarmeværk med naturligt tilknyttede anlæg
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med
omgivelserne.
Landzone
Lokalplan nr. 50 - Ballen Fjernvarme
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11 Ballen - Havn

11 Ballen - Havn

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Anvendelse konkret
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget
grundareal i m2
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Miljø
Trafik
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner

11
Ballen - Havn
Rekreativt område
Lystbådehavn
Lystbådehavn
Byzone
Byzone
50%
50%
12 m
2
5
Lystbådehavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger
Havneformål, herunder erhvervs- og service funktioner som har naturlig tilknytning til et
havneområde samt enkelte boliger.
Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt
Fjernvarme
Byzone
Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn
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12 Ballen - Lystbådehavn

12 Ballen - Lystbådehavn

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Trafik
Bemærkning til zonestatus
Lokalplaner
Særlige bestemmelser

12
Ballen - Lystbådehavn
Rekreativt område
Lystbådehavn
Byzone
Byzone
10%
10%
1½ etage
8,5 m
1
4
Havneområde med lystbådehavn
Havneformål i form af lystbådehavn samt relaterede erhvervs- og service
funktioner.
Fjernvarme
Byzone
Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn
Der skal sikres areal til faste jollepladser og udsætningsramper for småbåde.
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13 Ballen - Rekreativt grønt område

13 Ballen - Rekreativt grønt område

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Anvendelse konkret
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Min. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse

13
Ballen - Rekreativt grønt område
Rekreativt område
Rekreativt grønt område
Grøn kile
Byzone
Byzone
1
Landbrugsområde langs med Ålebæksrenden
Grønt område med adgang for offentligheden. Området må ikke
bebygges
Bemærkning til zonestatusByzone
Lokalplaner
Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn
Særlige bestemmelser
Der skal reserveres areal til offentlig sti langs med Ålebæksrenden
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14 Besser

14 Besser

Vedtaget
Plannummer
14
Plannavn
Besser
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, mindre
anvendelse
transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug.
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Bemærkning til
zonestatus
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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15 Besser efterskole

15 Besser efterskole

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget
grundareal i m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner

15
Besser efterskole
Område til offentlige formål
Uddannelsesinstitutioner
Landzone
Landzone
35%
35%
2 etager
10 m
1
2
Institutionsområde med efterskole
Offentligeformål, herunder efterskole, idrætshal, sportsplads og naturligt tilknyttede
fællesfunktioner samt enkelte boliger
Landzone
Lokalplan nr. 39 med tillæg 1A - Samsø Efterskole
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16 Besser - Golfbane

16 Besser - Golfbane

Vedtaget
Plannummer
16
Plannavn
Besser - Golfbane
Anvendelse generelt
Rekreativt område
Anvendelse specifik
Golfbaner
Zonestatus
Landzone
Fremtidig zonestatus
Landzone
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde
8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Anvendelse
Golfbane
Områdets anvendelse
Fritidsformål i form af golfbane med naturligt tilknyttede anlæg og service faciliteter
Bebyggelsens omfang
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivelserne.
Bemærkning til zonestatusLandzone
Lokalplaner
Lokalplan nr. 21 - Golfbane ved Langemark. Lokalplan nr. 23 - Prøvebanen for
golfklubben
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17 Langemark - Katrinelyst/Golf hotel

17 Langemark - Katrinelyst/Golf hotel

Vedtaget
Plannummer
17
Plannavn
Langemark - Katrinelyst/Golf hotel
Anvendelse genereltRekreativt område
Anvendelse specifik Feriecentre
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent25%
Max. bebygget
25%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landbrugsområde
Områdets
Offentlige formål i form af ferieby/hotel med naturligt tilknyttede anlæg og servicefunktioner,
anvendelse
golfbane samt enkelte boliger, som er nødvendige for områdets drift. Max. 1.000 sengepladser.
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med det omgivende
omfang
kystlandskab.
Bemærkning til
Landzone
zonestatus
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18 Langemark - Sommerhusområde

18 Langemark - Sommerhusområde

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse

18
Langemark - Sommerhusområde
Sommerhusområde
Sommerhusområde
Sommerhusområde
Sommerhusområde
1 etage
5m
1
2
Sommerhusområde
Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede
funktioner.
Bemærkning til zonestatusSommerhusområde
Lokalplaner
Lokalplan nr. 28 - Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Langemark,
Vesterløkken
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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19 Brundby

19 Brundby

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang

Trafik
Bemærkning til zonestatus
Særlige bestemmelser

19
Brundby
Blandet bolig og erhverv
Blandet byområde
Landzone
Byzone
35%
35%
1½ etage
8,5 m
1
3
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner
mv
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner
mv.
Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Fjernvarme
Landzone overføres til byzone ved lokalplan
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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20 Brundby - Boliger

20 Brundby - Boliger

Vedtaget
Plannummer
20
Plannavn
Brundby - Boliger
Anvendelse generelt
Boligområde
Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav
Zonestatus
Landzone
Fremtidig zonestatus
Byzone
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde
8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Anvendelse
Boliger, hovedsageligt åben-lav
Områdets anvendelse
Boligområde med åben-lav bebyggelse
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til zonestatusLandzone overføres til byzone ved lokalplan
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende
bygningsreglement
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21 Brundby - Skoleparken

21 Brundby - Skoleparken

Vedtaget
Plannummer
21
Plannavn
Brundby - Skoleparken
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet byområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Byzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent40%
Max. bebygget
40%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Brundby gamle skole
Områdets
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelsen skal mht. udformning, materialer og placering harmnonere med den gamle
omfang
bevaringsværdige skolebygning og omgivelserne iøvrigt.

Trafik
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Fjernvarme
Landzone - overføres til byzone ved lokalplan
Lokalplan nr. 32 - Skoleparken ved Brundby
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22 Brundby - Skydebane

22 Brundby - Skydebane

Vedtaget
Plannummer
22
Plannavn
Brundby - Skydebane
Anvendelse genereltRekreativt område
Anvendelse specifik Støjende fritidsanlæg
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent10%
Bebyggelsesprocentrammeområde under ét
af
Max. bygningshøjde 8,5 m
Anvendelse
Skydebane
Områdets
Område til offentligt formål i form af skydebane
anvendelse
Bebyggelsens
Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug
omfang
Miljø
Der er beregnet et støjkonsekvensområde. Indenfor dette område må der ikke placeres boliger o.l.
Erstatningsbyggeri efter brand o.l. kan dog tillades. Miljøklasse skal vurderes konkret.
Bemærkning til
Landzone
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 13 - Skydebane ved Brundby
Særlige
Der må foretages terrænregulering i det omfang, det er nødvendigt for områdets brug som
bestemmelser
skydebane
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23 Brundby - Sportspladsen

23 Brundby - Sportspladsen

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget
grundareal i m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Trafik
Bemærkning til
zonestatus

23
Brundby - Sportspladsen
Rekreativt område
Idrætsanlæg
Landzone
Byzone
10%
10%
1½ etage
8,5 m
1
2
Sportsplads med klubhus mv.
Området skal anvendes til offentlige formål, herunder skole- og idrætsfunktioner samt private
fællesfunktioner
Fjernvarme
Landzone - overføres til byzone ved lokalplan
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24 Brundby - Vindmøller

24 Brundby - Vindmøller

Vedtaget
Plannummer 24
Plannavn
Brundby - Vindmøller
Anvendelse Tekniske anlæg
generelt
Anvendelse Vindmølleanlæg
specifik
Zonestatus Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Min.
5
miljøklasse
Max.
7
miljøklasse
Anvendelse Vindmølle og landbrugsområde
Områdets
Område til offentligt formål i form af vindmøllegruppe
anvendelse
BebyggelsensDer må kun opstilles møller med samme størrelse, farve, ydre konstruktion, omløbsretning og hastighed.
omfang
Møller skal have 3 vinger og så vidt muligt være udført i refleksfrit materiale. Der kan kun opføres
bebyggelse som er nødvendig for områdets brug til
Bemærkning Landzone
til zonestatus
Lokalplaner Lokalplan nr. 37 - Vindmøller på Brundby Mark
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25 Harpesdal - Affaldscenter

25 Harpesdal - Affaldscenter

Vedtaget
Plannummer 25
Plannavn
Harpesdal - Affaldscenter
Anvendelse Tekniske anlæg
generelt
Anvendelse Deponeringsanlæg
specifik
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Max.
8,5 m
bygningshøjde
Min.
4
miljøklasse
Max.
6
miljøklasse
Anvendelse Losseplads, tekniske anlæg samt landbrugsområde
Områdets
Område til offentligt formål i form af losseplads, genbrugsstation mv.
anvendelse
Der kan opstilles solcelleanlæg indenfor rammen.
Bebyggelsens Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets drift. Området skal afskærmes af
omfang
beplantet jordvold eller afskærmende beplantning. Ved områdets ophør som losseplads skal det
reetableres, så det fremtræder i harmoni med omgivelserne.
Bemærkning Landzone
til zonestatus
Lokalplaner Lokalplan nr. 11 - Affaldscenter Harpesdal
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26 Harpeshøj - jagtskydebane

26 Harpeshøj - jagtskydebane

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang
Miljø
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner
Særlige bestemmelser

26
Harpeshøj - jagtskydebane
Rekreativt område
Støjende fritidsanlæg
Landzone
Landzone
1½ etage
8,5 m
Skydebane
Område til offentligt formål i form af skydebane
Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug
Miljøklasse skal vurderes konkret
Landzone
Lokalplan nr. 14 A - Jagtskydebane Harpeshøj
Der må foretages terrænregulering i det omfang, det er nødvendigt for områdets brug som
skydebane
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27 Hårmark

27 Hårmark

Vedtaget
Plannummer
27
Plannavn
Hårmark
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Bemærkning til
zonestatus
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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28 Kolby

28 Kolby

Vedtaget
Plannummer
28
Plannavn
Kolby
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Bemærkning til
zonestatus
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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29 Kolby - Stensbjerggård

29 Kolby - Stensbjerggård

Vedtaget
Plannummer
29
Plannavn
Kolby - Stensbjerggård
Anvendelse genereltNaturområde
Anvendelse specifik Feriecentre
Anvendelse konkret Campingplads
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent25%
Bebyggelsesprocentrammeområde under ét
af
Max. antal etager
2½ etager
Max. bygningshøjde 8,5 m
Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til ferie- og fritidsanlæg samt overnatning. Der må højst være
250 sengpladser.
Bebyggelsens
Ny bebyggelse, ombygninger, beplantninger, skiltning m.v. skal gennem udformning, placering,
omfang
farve- og materialevalg tilpasses det omgivende miljø.
Bemærkning til
Område skal forblive i landzone
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 72
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30 Kolby Kås - Boliger

30 Kolby Kås - Boliger

Vedtaget
Plannummer
30
Plannavn
Kolby Kås - Boliger
Anvendelse generelt
Boligområde
Anvendelse specifik
Boligområde - Åben lav
Zonestatus
Landzone
Fremtidig zonestatus
Byzone
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde
8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Anvendelse
Boliger, hovedsageligt åben-lav
Områdets anvendelse
Boligområde med åben-lav bebyggelse
Bemærkning til zonestatusLandzone - overføres til byzone ved lokalplan
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende
bygningsreglement
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31 Kolby Kås - Boliger og erhverv

31 Kolby Kås - Boliger og erhverv

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse

31
Kolby Kås - Boliger og erhverv
Blandet bolig og erhverv
Blandet byområde
Landzone
Byzone
25%
2 etager
8,5 m
1
3
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner
mv
Områdets anvendelse
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner
mv.
Bebyggelsens omfang
Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til zonestatusLandzone - overføres til byzone ved lokalplan.
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement

216 / 384

32 Kolby Kås - Campingplads

32 Kolby Kås - Campingplads

Vedtaget
Plannummer
32
Plannavn
Kolby Kås - Campingplads
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Campingplads
Zonestatus
Landzone
Fremtidig zonestatus Landzone
Bebyggelsesprocent 10%
Max. bebygget
10%
grundareal i m2
Max. antal etager
1 etage
Max. bygningshøjde 5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Anvendelse
Offentligt område med Campingplads, naturområder samt landbrugsområde
Områdets anvendelseOffentlige formål, herunder campingsplads med naturligt tilknyttede anlæg og servicefaciliteter
samt offentligt tilgængelige naturområder
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivelserne
omfang
Bemærkning til
Landzone
zonestatus
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33 Kolby Kås - Erhverv

33 Kolby Kås - Erhverv

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget
grundareal i m2
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Miljø
Bemærkning til
zonestatus

33
Kolby Kås - Erhverv
Erhvervsområde
Erhvervsområde
Landzone
Byzone
50%
50%
8,5 m
3
5
Erhvervsområde
Erhvervsformål; Industri, engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport og lignende
større fremstillingsvirksomhedder
Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt
Landzone - overføres til byzone ved lokalplan.
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34 Kolby Kås - Erhvervshavn

34 Kolby Kås - Erhvervshavn

Vedtaget
Plannummer
34
Plannavn
Kolby Kås - Erhvervshavn
Anvendelse generelt
Erhvervsområde
Anvendelse specifik
Havneerhverv
Zonestatus
Landzone
Fremtidig zonestatus
Byzone
Bebyggelsesprocent
50%
Max. bebygget grundareal i 50%
m2
Max. bygningshøjde
12 m
Min. miljøklasse
2
Max. miljøklasse
5
Anvendelse
Trafikhavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger
Områdets anvendelse
Havneformål, herunder erhvervs- og service funktioner som har naturlig tilknytning til et
havneområde
Miljø
Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst
muligt
Bemærkning til zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan
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35 Kolby Kås - Lystbådehavn

35 Kolby Kås - Lystbådehavn

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang
Bemærkning til zonestatus

35
Kolby Kås - Lystbådehavn
Rekreativt område
Lystbådehavn
Landzone
Landzone
10%
10%
1½ etage
8,5 m
1
4
Havneområde
Havneformål i form af lystbådehavn samt relaterede erhvervs- og service
funktioner.
Der skal sikres areal til faste jollepladser og udsætningsramper for småbåde.
Landzone
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36 Kolby Kås - tidligere erhvervsområde

36 Kolby Kås - tidligere erhvervsområde

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang
Bemærkning til zonestatus

36
Kolby Kås - tidligere erhvervsområde
Blandet bolig og erhverv
Landsbyområde
Landzone
Byzone
45%
45%
2½ etager
12 m
1
3
Havneområde med havnerelateret erhverv, fodderstofvirksomhed mv. samt
landbrugsområde
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.
Bebyggelse orienteret mod havnearealerne skal placeres med facade i gadelinie.
Landzone - overføres til byzone ved lokalplan
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37 Torup

37 Torup

Vedtaget
Plannummer
37
Plannavn
Torup
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Bemærkning til
zonestatus
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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38 Langør

38 Langør

Vedtaget
Plannummer
38
Plannavn
Langør
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Miljø
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner
Særlige

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Området er omfattet af Staunsfjord fredningen
Landzone
Lokalplan nr. 45, Langør
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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38 Langør

bestemmelser
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39 Langemark

39 Langemark

Vedtaget
Plannummer
39
Plannavn
Langemark
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Bemærkning til
zonestatus
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement

225 / 384

40 Mårup

40 Mårup

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang

Trafik
Bemærkning til zonestatus
Lokalplaner

40
Mårup
Blandet bolig og erhverv
Blandet byområde
Byzone
Byzone
35%
35%
1½ etage
8,5 m
1
3
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner
mv
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner
mv.
Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Fjernvarme
Byzone
Partiel byplanvedtægt nr. 1. -Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø
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41 Mårup Østerstrand - Sommerhusområde

41 Mårup Østerstrand - Sommerhusområde

Vedtaget
Plannummer 41
Plannavn
Mårup Østerstrand - Sommerhusområde
Anvendelse
Sommerhusområde
generelt
Anvendelse
Sommerhusområde
specifik
Zonestatus
Sommerhusområde
Fremtidig
Sommerhusområde
zonestatus
Max. antal
1½ etage
etager
Max.
6m
bygningshøjde
Min.
1
miljøklasse
Max.
2
miljøklasse
Anvendelse
Sommerhusområde
Områdets
Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner.
anvendelse
Bemærkning tilSommerhusområde
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 35 - Sommerhusområde ved Mårup Østerstrand. Lokalplan nr. 66 - Sommerhusområde øst
for Mårup. Partiel byplanvedtægt nr. 1 - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø.
Særlige
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
bestemmelser
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42 Mårup Østerstrand - Sommerhusområde

42 Mårup Østerstrand - Sommerhusområde

Vedtaget
Plannummer
42
Plannavn
Mårup Østerstrand - Sommerhusområde
Anvendelse generelt Sommerhusområde
Anvendelse specifik Sommerhusområde
Zonestatus
Sommerhusområde
Fremtidig
Sommerhusområde
zonestatus
Max. antal etager
1 etage
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Anvendelse
Sommerhusområde
Områdets
Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner.
anvendelse
Bebyggelsens
Højde 3 meter målt fra niveauplan til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Taghældningen
omfang
må ikke overstige 15 grader.
Bemærkning til
Sommerhusområde
zonestatus
Lokalplaner
Byplanvedtægt nr. 3 for et sommerhusområde øst for Mårup
Særlige
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
bestemmelser
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43 Mårup Østerstrand - Rekreativt område

43 Mårup Østerstrand - Rekreativt område

Vedtaget
Plannummer
43
Plannavn
Mårup Østerstrand - Rekreativt område
Anvendelse generelt
Rekreativt område
Anvendelse specifik
Rekreativt grønt område
Zonestatus
Sommerhusområde
Fremtidig zonestatus
Sommerhusområde
Min. miljøklasse
1
Anvendelse
Grønt rekreativt område
Områdets anvendelse
Grønt område med adgang for offentligheden.
Miljø
Området må ikke bebygges.
Bemærkning til zonestatusSommerhusområde
Lokalplaner
Lokalplan nr. 66 - Sommerhusområde øst for
Mårup.
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44 Mårup - Skydebane

44 Mårup - Skydebane

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang
Miljø
Bemærkning til
zonestatus
Særlige bestemmelser

44
Mårup - Skydebane
Rekreativt område
Støjende fritidsanlæg
Landzone
Landzone
Skydebane, Militær
Område til offentligt formål i form af militær skydebane
Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug
Miljøklasse skal vurderes konkret
Landzone
Der må foretages terrænregulering i det omfang, det er nødvendigt for områdets brug som
skydebane
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45 Mårup - Stridestrømme

45 Mårup - Stridestrømme

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget
grundareal i m2
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang
Bemærkning til
zonestatus

45
Mårup - Stridestrømme
Område til offentlige formål
Område til offentlige formål
Landzone
Landzone
25%
25%
10 m
1
2
Landbrugsområde
Offentlige formål i form af kulturhus med tilknyttede møde- og konferencefaciliteter, herunder
20 sengepladser.
Ny bebyggelse skal i størrelse og omfang kunne rummes indenfor en bebyggelse svarende
til den eksisterende.
Landzone
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46 Mårup Havn

46 Mårup Havn

Vedtaget
Plannummer
46
Plannavn
Mårup Havn
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent40%
Max. bebygget
40%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Lokalplan nr. 19B - Mårup Havn
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47 Mårup Havn - Havn

47 Mårup Havn - Havn

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget
grundareal i m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner

47
Mårup Havn - Havn
Rekreativt område
Lystbådehavn
Landzone
Landzone
10%
10%
1½ etage
8,5 m
1
4
Havneområde
Havneformål i form af lystbådehavn med anløbsmulighed for passagerfærge samt relaterede
erhvervs- og service funktioner.
Landzone
Lokalplan nr. 19B - Mårup Havn
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48 Nordby

48 Nordby

Vedtaget
Plannummer
48
Plannavn
Nordby
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet byområde
Zonestatus
Byzone
Fremtidig
Byzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent50%
Max. bebygget
50%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv
Områdets
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.
anvendelse
Bebyggelsens
Indpasning af nybebyggelse og ombygninger skal ske i overensstemmelse med de historiske
omfang
bebyggelsesprincipper og husenes udseende skal harmonere med helheden.

Trafik
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner
Særlige

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 2.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Fjernvarme
Byzone
Lokalplan nr. 25 - Bevarende lokalplan for Nordby
Bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret og indgå i den helhed, som kulturmiljøet i Nordby
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48 Nordby

bestemmelser

udgør. Byggeri og anlægsarbejde o.l. skal ske med hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.
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49 Nordby - Boliger

49 Nordby - Boliger

Vedtaget
Plannummer 49
Plannavn
Nordby - Boliger
Anvendelse Boligområde
generelt
Anvendelse Blandet boligområde
specifik
Zonestatus
Byzone
Fremtidig
Byzone
zonestatus
Max. antal
1½ etage
etager
Max.
8,5 m
bygningshøjde
Min.
1
miljøklasse
Max.
2
miljøklasse
Anvendelse Blandet boligområde
Områdets
Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
anvendelse
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning Byzone
til zonestatus
Lokalplaner Lokalplan nr. 25 - Bevarende lokalplan for Nordby
Særlige
Bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret og indgå i den helhed, som kulturmiljøet i Nordby
bestemmelser udgør. Byggeri og anlægsarbejde o.l. skal ske med hensyntagen til de kulturhistoriske værdier.
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50 Nordby - Landbrugserhverv

50 Nordby - Landbrugserhverv

Vedtaget
Plannummer
50
Plannavn
Nordby - Landbrugserhverv
Anvendelse genereltErhvervsområde
Anvendelse specifik Lettere industri
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent25%
Max. bebygget
25%
grundareal i m2
Max. bygningshøjde 12 m
Min. miljøklasse
3
Max. miljøklasse
5
Anvendelse
Erhvervsområde til lettere landbrugsrelateret industri
Områdets
Erhvervsformål; til landbrugsproduktion, sortering, fragt og entrepenørvirksomhed
anvendelse
Bebyggelsens
Ubebyggede arealer skal bibeholdes til landbrugsdrift. Omkring bygninger og anlæg skal der
omfang
etableres afskærmende beplantning mod det åbne land.
Miljø
Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt
Bemærkning til
Landzone
zonestatus
Lokalplaner
Partiel byplanvedtægt nr. 1 - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø
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51 Mårup - Fjernvarmeværk

51 Mårup - Fjernvarmeværk

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bemærkning til zonestatus
Lokalplaner

51
Mårup - Fjernvarmeværk
Tekniske anlæg
Forsyningsanlæg
Landzone
Landzone
50%
50%
12 m
3
4
Fjernvarmeværk
Erhvervsformål i form af fjernvarmeværk med naturligt tilknyttede
anlæg
Landzone
Lokalplan nr. 41 - Etablering af flisfyret fjernvarmeværk i Nordby/Mårup
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52 Onsbjerg - Boliger

52 Onsbjerg - Boliger

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Trafik
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner
Særlige bestemmelser

52
Onsbjerg - Boliger
Boligområde
Boligområde - Tæt lav
Byzone
Byzone
1½ etage
8,5 m
1
2
Boliger med tæt-lav bebyggelse,
Tæt-lav boligområde med tilhørende kollektive anlæg og enkelte naturligt tilknyttede
servicefunktioner.
Fjernvarme
Byzone
Lokalplan nr. 10 - Tæt-lav bolibyggeri i Onsbjerg
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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53 Onsbjerg - Boliger og erhverv

53 Onsbjerg - Boliger og erhverv

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang

Trafik
Bemærkning til zonestatus
Særlige bestemmelser

53
Onsbjerg - Boliger og erhverv
Blandet bolig og erhverv
Blandet byområde
Byzone
Byzone
35%
35%
1½ etage
8,5 m
1
3
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner
mv
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner
mv.
Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 2.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Fjernvarme
Byzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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54 Onsbjerg - Erhverv

54 Onsbjerg - Erhverv

Vedtaget
Plannummer
54
Plannavn
Onsbjerg - Erhverv
Anvendelse generelt Erhvervsområde
Anvendelse specifik Lettere industri
Zonestatus
Byzone
Fremtidig zonestatus Byzone
Bebyggelsesprocent 50%
Max. bebygget
50%
grundareal i m2
Max. bygningshøjde 9,5 m
Min. miljøklasse
2
Max. miljøklasse
6
Anvendelse
Erhvervsområde til lettere indsustri samt enkelt bolig
Områdets anvendelse Erhvervsformål; Industri, engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport og lignende
større fremstillingsvirksomhedder
Miljø
Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt.
Indsigten til Onsbjerg kirke skal bevares.
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til
Byzone
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 77 - Erhvervsområde Syd for Onsbjerg
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55 Onsbjerg - Fjernvarmeværk

55 Onsbjerg - Fjernvarmeværk

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang
Bemærkning til zonestatus
Lokalplaner

55
Onsbjerg - Fjernvarmeværk
Tekniske anlæg
Forsyningsanlæg
Landzone
Landzone
50%
50%
12 m
3
4
Fjernvarmeværk
Erhvervsformål i form af fjernvarmeværk med naturligt tilknyttede anlæg
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med
omgivelserne.
Landzone
Lokalplan nr. 42 - Fjernvarmeværk i Onsbjerg
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56 Onsbjerg - gl skole mv

56 Onsbjerg - gl skole mv

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Trafik
Bemærkning til zonestatus
Lokalplaner

56
Onsbjerg - gl skole mv
Område til offentlige formål
Sociale institutioner
Landzone
Byzone
40%
40%
2½ etager
12 m
1
2
Institutioner og enkelte boliger
Offentlige formål som skole, sportsplads, kollektive anlæg samt
bofællesskab.
Fjernvarme
Landzone - overføres til byzone ved lokalplan
Lokalplan nr. 30 - Bofællesskab i Onsbjerg for udviklingshæmmede
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57 Onsbjerg - Kirke

57 Onsbjerg - Kirke

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Trafik
Bemærkning til zonestatus

57
Onsbjerg - Kirke
Område til offentlige formål
Kirke og kirkegård
Landzone
Byzone
25%
25%
8,5 m
1
Kirke, kirkegård og præstegård.
Området skal anvendes til krikelige formål med naturligt tilknyttede bygninger og
anlæg.
Fjernvarme
Landzone - overføres til byzone ved lokalplan
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58 Møllevejen - Sommerhusområde

58 Møllevejen - Sommerhusområde

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse

58
Møllevejen - Sommerhusområde
Sommerhusområde
Sommerhusområde
Landzone
Sommerhusområde
1 etage
5m
1
2
Sommerhusområde
Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede
funktioner.
Bemærkning til zonestatusLandzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan
Lokalplaner
Partiel byplanvedtægt nr. 1 - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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59 Onsbjerg - Sportsplads

59 Onsbjerg - Sportsplads

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Min. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bemærkning til
zonestatus

59
Onsbjerg - Sportsplads
Rekreativt område
Idrætsanlæg
Landzone
Byzone
1
Idrætsanlæg
Området skal anvendes til offentlige formål, herunder skole- og idrætsfunktioner samt private
fællesfunktioner
Landzone - overføres til byzone ved lokalplan
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60 Permelille

60 Permelille

Vedtaget
Plannummer
60
Plannavn
Permelille
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Bemærkning til
zonestatus
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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61 Permelille - Vindmøller

61 Permelille - Vindmøller

Vedtaget
Plannummer 61
Plannavn
Permelille - Vindmøller
Anvendelse Tekniske anlæg
generelt
Anvendelse Vindmølleanlæg
specifik
Zonestatus Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Min.
5
miljøklasse
Max.
7
miljøklasse
Anvendelse Vindmølle og landbrugsområde
Områdets
Område til offentligt formål i form af vindmøllegruppe
anvendelse
BebyggelsensDer må kun opstilles møller med samme størrelse, farve, ydre konstruktion, omløbsretning og hastighed.
omfang
Møller skal have 3 vinger og så vidt muligt være udført i refleksfrit materiale. Der kan kun opføres
bebyggelse som er nødvendig for områdets brug til
Bemærkning Landzone
til zonestatus
Lokalplaner Lokalplan nr. 38 - Vindmølleområde ved Permelille
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62 Pillemark

62 Pillemark

Vedtaget
Plannummer
62
Plannavn
Pillemark
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Bemærkning til
zonestatus
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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63 Stauns

63 Stauns

Vedtaget
Plannummer
63
Plannavn
Stauns
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Miljø
Bemærkning til
zonestatus
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Området er omfattet af Staunsfjord fredningen
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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63 Stauns

251 / 384

64 Stauns - Flyveplads

64 Stauns - Flyveplads

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang
Miljø

64
Stauns - Flyveplads
Tekniske anlæg
Trafikanlæg
Landzone
Landzone
Flyveplads - Stauns
Flyveplads - start og landingsbane.
Der må ikke opføres bygninger i området.
Området er omfattet af Staunsfjord fredningen. Miljøklasse vurderes
konkret.
Bemærkning til zonestatusLandzone
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65 Stauns - Flyveplads

65 Stauns - Flyveplads

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. bygningshøjde
Anvendelse
Områdets anvendelse
Miljø
Bemærkning til zonestatus

65
Stauns - Flyveplads
Tekniske anlæg
Trafikanlæg
Landzone
Landzone
25%
25%
8,5 m
Flyveplads - Stauns
Flyveplads, herunder hangar-, materiel- og service bygninger.
Området er omfattet af Staunsfjord fredningen. Miljøklasse vurderes
konkret.
Landzone
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66 Stauns - Kanhave sommerhusområde

66 Stauns - Kanhave sommerhusområde

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang

66
Stauns - Kanhave sommerhusområde
Sommerhusområde
Sommerhusområde
Landzone
Sommerhusområde
1 etage
5m
1
2
Sommerhusområde
Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner.
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med
omgivelserne.
Miljø
Er delvist omfattet af Staunsfjord fredningen
Bemærkning til zonestatusLandzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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67 Sælvig

67 Sælvig

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner
Særlige bestemmelser

67
Sælvig
Boligområde
Blandet boligområde
Byzone
Byzone
1½ etage
8,5 m
1
2
Blandet boligområde
Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt enkelte butikker og service
funktioner.
Byzone
Lokalplan nr. 7 - Bolig og Færgehavn i Sælvig
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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68 Sælvig - Havn

68 Sælvig - Havn

Vedtaget
Plannummer
68
Plannavn
Sælvig - Havn
Anvendelse generelt
Erhvervsområde
Anvendelse specifik
Havneerhverv
Zonestatus
Byzone
Fremtidig zonestatus
Byzone
Bebyggelsesprocent
50%
Max. bebygget grundareal i 50%
m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde
8,5 m
Min. miljøklasse
2
Max. miljøklasse
5
Anvendelse
Trafikhavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger
Områdets anvendelse
Havneformål, herunder erhvervs- og service funktioner som har naturlig tilknytning til et
havneområde
Miljø
Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst
muligt
Bemærkning til zonestatus Byzone
Lokalplaner
Lokalplan nr. 7 - Bolig og Færgehavn i Sælvig
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69 Sælvig - Rekreativt grønt område

69 Sælvig - Rekreativt grønt område

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang
Miljø

69
Sælvig - Rekreativt grønt område
Rekreativt område
Rekreativt grønt område
Landzone
Landzone
1
2
Grønt rekreativt område
Grønt område med adgang for offentligheden. Området må ikke bebygges
Der må ikke opføres bygninger i området.
Området vedligeholdes og fremtræde som strand, strandeng og lille skov på
området
Bemærkning til zonestatusLandzone
Lokalplaner
Lokalplan nr. 64 - Rekreativt område i Sælvig
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70 Sælvig - Sommerhusområde

70 Sælvig - Sommerhusområde

Vedtaget
Plannummer
70
Plannavn
Sælvig - Sommerhusområde
Anvendelse generelt Sommerhusområde
Anvendelse specifik Sommerhusområde
Zonestatus
Sommerhusområde
Fremtidig zonestatus Sommerhusområde
Max. antal etager
1 etage
Max. bygningshøjde 5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Anvendelse
Sommerhusområde
Områdets
Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner.
anvendelse
Bebyggelsens
Taghældningen må ikke overstige 25 grader. Matrikel nr. 5d skal indrettes til grønt område med
omfang
adgang for offentligheden.
Bemærkning til
Sommerhusområde
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 7 - Bolig og Færgehavn i Sælvig
Særlige
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
bestemmelser
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71 Sælvig Huse - Sommerhusområde

71 Sælvig Huse - Sommerhusområde

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse

71
Sælvig Huse - Sommerhusområde
Sommerhusområde
Sommerhusområde
Sommerhusområde
Sommerhusområde
1 etage
5m
1
2
Sommerhusområde
Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede
funktioner.
Bemærkning til zonestatusSommerhusområde
Lokalplaner
Lokalplan nr. 28 - Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Langemark,
Vesterløkken
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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72 Tanderup

72 Tanderup

Vedtaget
Plannummer
72
Plannavn
Tanderup
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter

Bemærkning til
zonestatus
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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73 Tanderup - Landbrugserhverv

73 Tanderup - Landbrugserhverv

Vedtaget
Plannummer
73
Plannavn
Tanderup - Landbrugserhverv
Anvendelse genereltErhvervsområde
Anvendelse specifik Lettere industri
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent25%
Max. bebygget
25%
grundareal i m2
Max. bygningshøjde 12 m
Min. miljøklasse
3
Max. miljøklasse
5
Anvendelse
Erhvervsområde til lettere landbrugsrelateret industri
Områdets
Erhvervsformål; til landbrugsproduktion, sortering, fragt og entrepenørvirksomhed samt engrosalg
anvendelse
og butik med pladskrævende varegrupper. Butiksstørrelse max. 1.500 m2.
Bebyggelsens
Omkring bygninger og anlæg skal der etableres afskærmende beplantning mod det åbne land.
omfang
Miljø
Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt
Bemærkning til
Landzone
zonestatus
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74 Onsbjerg Præstegård

74 Onsbjerg Præstegård

Vedtaget
Plannummer
74
Plannavn
Onsbjerg Præstegård
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Blandet boligområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig zonestatus Landzone
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Anvendelse
Eksisterende bolig i fredet bygning
Områdets anvendelse Bolig samt mindre erhvervsfunktioner som kan indpasses uden væsentlig indvirkning på
bygninger eller omgivelser.
Bebyggelsens omfangDer kan ikke etableres yderligere bebyggelse på ejendommen. Ved brand o.l. kan bygninger
genopføres på soklen.
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til
Landzone
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 29 - Bevarende lokalplan for Onsbjerg Præstegård
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75 Tanderup - Vindmøller

75 Tanderup - Vindmøller

Vedtaget
Plannummer 75
Plannavn
Tanderup - Vindmøller
Anvendelse Tekniske anlæg
generelt
Anvendelse Vindmølleanlæg
specifik
Zonestatus Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Min.
5
miljøklasse
Max.
7
miljøklasse
Anvendelse Vindmølle og landbrugsområde
Områdets
Område til offentligt formål i form af vindmøllegruppe
anvendelse
BebyggelsensDer må kun opstilles møller med samme størrelse, farve, ydre konstruktion, omløbsretning og hastighed.
omfang
Møller skal have 3 vinger og så vidt muligt være udført i refleksfrit materiale. Der kan kun opføres
bebyggelse som er nødvendig for områdets brug til
Bemærkning Landzone
til zonestatus
Lokalplaner Lokalplan nr.33 - Vindmølleområde på Tanderup Mark
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76 Toftebjerg

76 Toftebjerg

Vedtaget
Plannummer
76
Plannavn
Toftebjerg
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Bemærkning til
zonestatus
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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79 Tranebjerg - Boliger

79 Tranebjerg - Boliger

Vedtaget
Plannummer 79
Plannavn
Tranebjerg - Boliger
Anvendelse Boligområde
generelt
Anvendelse Blandet boligområde
specifik
Zonestatus
Byzone
Fremtidig
Byzone
zonestatus
Max. antal
1½ etage
etager
Max.
8,5 m
bygningshøjde
Min.
1
miljøklasse
Max.
2
miljøklasse
Anvendelse Blandet boligområde
Områdets
Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. , samt enkelte butikker og service funktioner.
anvendelse
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning Byzone
til zonestatus
Lokalplaner Lokalplan nr. 08 - Tæt lav bebyggelse ved Besservej. Lokalplan nr. 09 - Andelsboliger Frederiksberg.
Lokalplan nr.40 - Et område ved Østerløkkevej i Tranebjerg. Lokalplan nr. 61 - Lavenergiboliger i
Tranebjerg. Lokalplan nr. 63 - Boligområde Tranebjergøs
Særlige
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
bestemmelser
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79 Tranebjerg - Boliger
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80 Tranebjerg - Boliger

80 Tranebjerg - Boliger

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse

80
Tranebjerg - Boliger
Boligområde
Boligområde - Åben lav
Byzone
Byzone
1½ etage
8,5 m
1
2
Boliger, hovedsageligt åben-lav
Boligområde med åben-lav bebyggelse, samt enkelte butikker og service
funktioner.
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til zonestatusByzone
Lokalplaner
Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg.
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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81 Tranebjerg - Boliger og erhverv

81 Tranebjerg - Boliger og erhverv

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget
grundareal i m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang

Trafik
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner
Særlige bestemmelser

81
Tranebjerg - Boliger og erhverv
Blandet bolig og erhverv
Blandet byområde
Byzone
Byzone
35%
35%
2 etager
8,5 m
1
3
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv
Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.
Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 8.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.400
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Fjernvarme
Byzone
Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg. Lokalplan nr. 67 - Detailhandel
ved Furden i Tranebjerg.
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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82 Tranebjerg - Bycenter

82 Tranebjerg - Bycenter

Vedtaget
Plannummer 82
Plannavn
Tranebjerg - Bycenter
Anvendelse Centerområde
generelt
Anvendelse Bycenter
specifik
Zonestatus
Byzone
Fremtidig
Byzone
zonestatus
Max. antal
3 etager
etager
Max.
15 m
bygningshøjde
Min.
1
miljøklasse
Max.
3
miljøklasse
Anvendelse Centerområde med blandede byfunktioner, herunder butikker, privat og offentlig service, boliger, mindre
erhvervsfunktioner mv.
Områdets
Centerformål som butikker, restaurant, hotel,klinikker, kontorer, service, kultur, institutioner, parkering,
anvendelse
boliger mv. Stuetagen i ejendomme langs Langgade må kun anvendes til butikker, restauranter o.l.
publikumsorienterede funktioner.
Bebyggelsens Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 8.000
omfang
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.400
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning Byzone
til zonestatus
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82 Tranebjerg - Bycenter

Lokalplaner

Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg. Lokalplan nr.20 - udvidelse af centerområde i
Tranebjerg.
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83 Tranebjerg - Fjernvarmeværk

83 Tranebjerg - Fjernvarmeværk

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Trafik
Bemærkning til zonestatus
Lokalplaner

83
Tranebjerg - Fjernvarmeværk
Tekniske anlæg
Forsyningsanlæg
Byzone
Byzone
50%
50%
12 m
3
4
Fjernvarmeværk
Erhvervsformål i form af fjernvarmeværk med naturligt tilknyttede
anlæg
Fjernvarme
Byzone
Lokalplan nr 22 - Halmfyret fjernvarmeværk i Tranebjerg
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84 Tranebjerg - Gl. Brattingsborg

84 Tranebjerg - Gl. Brattingsborg

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Min. miljøklasse
Anvendelse

84
Tranebjerg - Gl. Brattingsborg
Rekreativt område
Rekreativt grønt område
Byzone
Byzone
1
Fortidsminde - Brattingsborg Voldsted, samt
landbrugsområde.
Områdets anvendelse
Grønt område med adgang for offentligheden.
Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges.
Bemærkning til zonestatusByzone
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85 Tranebjerg - Industriområde

85 Tranebjerg - Industriområde

Vedtaget
Plannummer
85
Plannavn
Tranebjerg - Industriområde
Anvendelse genereltErhvervsområde
Anvendelse specifik Erhvervsområde
Zonestatus
Byzone
Fremtidig
Byzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent50%
Max. bebygget
50%
grundareal i m2
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
3
Max. miljøklasse
6
Anvendelse
Erhvervsområde og landbrugsområde
Områdets
Erhvervsformål; Industri, engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport og lignende større
anvendelse
fremstillingsvirksomhedder samt butikker med særligt pladskrævende varegrupper på max. 1.500
m2.
Miljø
Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt.
Virksomhedder med miljøklasse 4-6 placeres mod øst.
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til
Byzone
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 36 - Del 1 i industriområde 4.E.I.3
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86 Tranebjerg - Kirke

86 Tranebjerg - Kirke

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget grundareal i
m2
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Trafik
Bemærkning til zonestatus

86
Tranebjerg - Kirke
Område til offentlige formål
Kirke og kirkegård
By- og landzone
Byzone
25%
25%
8,5 m
1
Kirke, kirkegård og præstegård.
Området skal anvendes til krikelige formål med naturligt tilknyttede bygninger og
anlæg.
Fjernvarme
Byzone og Landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan
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87 Tranebjerg - Mindre industriområde

87 Tranebjerg - Mindre industriområde

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget
grundareal i m2
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Miljø
Trafik
Bemærkning til
zonestatus

87
Tranebjerg - Mindre industriområde
Erhvervsområde
Erhvervsområde
Byzone
Byzone
50%
50%
8,5 m
2
5
Erhvervsområde
Erhvervsformål; engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport, autoreperation,
håndværksvirksomheder o.l.
Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt
Fjernvarme
Byzone
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88 Tranebjerg - Rekreativt område

88 Tranebjerg - Rekreativt område

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Bebyggelsens omfang

88
Tranebjerg - Rekreativt område
Rekreativt område
Rekreativt grønt område
Byzone
Byzone
2 etager
8,5 m
1
1
Offentligt område med park, sportsplads, vandværk mv.
Grønt område, park, sportsplads med adgang for offentligheden samt vandværk.
Området må kun bebygges med bygninger som er nødvendige for områdets
anvendelse.
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til zonestatusByzone
Lokalplaner
Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg.
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89 Tranebjerg - Skole og idrætshal

89 Tranebjerg - Skole og idrætshal

Vedtaget
Plannummer
89
Plannavn
Tranebjerg - Skole og idrætshal
Anvendelse generelt
Område til offentlige formål
Anvendelse specifik
Uddannelsesinstitutioner
Zonestatus
Byzone
Fremtidig zonestatus
Byzone
Bebyggelsesprocent
40%
Max. bebygget grundareal 40%
i m2
Max. antal etager
2½ etager
Max. bygningshøjde
15 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Anvendelse
Skole, idrætshal og - anlæg samt landbrugsområde.
Områdets anvendelse
Området skal anvedes til offentlige formål, herunder skole- og idrætsfunktioner samt private
fællesfunktioner.
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til
Byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan
zonestatus
Lokalplaner
Lokalplan nr. 2 - Idrætsanlæg,Tranebjerg
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90 Tranebjerg - Sygehus offentlig administration

90 Tranebjerg - Sygehus offentlig administration

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget
grundareal i m2
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Trafik
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner

90
Tranebjerg - Sygehus offentlig administration
Område til offentlige formål
Sundhedsinstitutioner
Byzone
Byzone
55%
55%
2½ etager
15 m
1
Sygehus, plejehjem, offentlig administration, samt enkelte boliger.
Området skal anvendes til offentlige formål, herunder sygehus, plejehjem, institutioner,
plejeboliger, administration o.l.
Fjernvarme
Byzone
Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg.
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91 Tranebjerg - Ældrecenter, boliger og institutioner

91 Tranebjerg - Ældrecenter, boliger og institutioner

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent
Max. bebygget
grundareal i m2
Max. antal etager
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse
Trafik
Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner

91
Tranebjerg - Ældrecenter, boliger og institutioner
Område til offentlige formål
Område til offentlige formål
Byzone
Byzone
40%
40%
2 etager
1
3
Plejeboliger, børneinstitution.
Området skal anvedes til offentlige formål, herunder institutioner, ældre- og plejeboliger,
plejehjem samt teknisk forsyning.
Fjernvarme
Byzone
Lokalplan nr. 59 - Plejeboligcenter i Tranebjerg.
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92 Vesterløkken - Samsø outdoor

92 Vesterløkken - Samsø outdoor

Vedtaget
Plannummer
92
Plannavn
Vesterløkken - Samsø outdoor
Anvendelse generelt
Rekreativt område
Anvendelse specifik
Feriecentre
Zonestatus
Landzone
Fremtidig zonestatus
Landzone
Min. miljøklasse
2
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Rekreativt område
Områdets anvendelse
Rekeative udendørsaktiviteter
Bemærkning til zonestatusLandzone
Lokalplaner
Lokalplan nr.43 - Aktivitetscenter
Vesterløkken
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93 Vesterløkken - Sommerhusområde

93 Vesterløkken - Sommerhusområde

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse
Områdets anvendelse

93
Vesterløkken - Sommerhusområde
Sommerhusområde
Sommerhusområde
Sommerhusområde
Sommerhusområde
1 etage
5m
1
2
Sommerhusområde
Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede
funktioner.
Bemærkning til zonestatusSommerhusområde
Lokalplaner
Lokalplan nr. 28 - Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Langemark,
Vesterløkken
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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94 Ørby

94 Ørby

Vedtaget
Plannummer
94
Plannavn
Ørby
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Lokalplan nr. 49 - Et boligområde ved Ørby Kirke.
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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94 Ørby
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95 Østerby

95 Østerby

Vedtaget
Plannummer
95
Plannavn
Østerby
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Landsbyområde
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Landsby
Områdets
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt landbrug.
anvendelse
Bebyggelsens
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og
omfang
landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.

Bemærkning til
zonestatus
Lokalplaner
Særlige
bestemmelser

Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Landzone
Lokalplan nr.26 - Bevarende lokalplan for Østerby.
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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95 Østerby
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99 Ballen - Boliger og Erhverv

99 Ballen - Boliger og Erhverv

Vedtaget
Plannummer
99
Plannavn
Ballen - Boliger og Erhverv
Anvendelse genereltBlandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent35%
Max. bebygget
35%
grundareal i m2
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
3
Anvendelse
Blandet bolig og erhverv.
Områdets
Blandet åben-lav og tæt-lav boliger, samt erhverv, herunder forsknings-, udstillings- og
anvendelse
kursusvirksomhed, samt hotel med op til 200 sengepladser.
Bebyggelsens
De 200 sengepladser skal ses under ét med område 7- 7170. Der kan i område 7- 7170 og 99omfang
2140 tilsammen etableres op til 200 sengepladser.
Trafik
Fjernvarme
Bemærkning til
Byzone
zonestatus
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100 Hotel Ilse Made

100 Hotel Ilse Made

Vedtaget
Plannummer
100
Plannavn
Hotel Ilse Made
Anvendelse generelt Rekreativt område
Anvendelse specifik Feriecentre
Anvendelse konkret
Hotel
Zonestatus
Landzone
Fremtidig zonestatus Landzone
Bebyggelsesprocent 25%
Bebyggelsesprocent aframmeområde under
ét
Max. antal etager
2 etager
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Lokalplaner
Lokalplan nr. 71
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101 Mårup Østerstrand

101 Mårup Østerstrand

Vedtaget
Plannummer
101
Plannavn
Mårup Østerstrand
Anvendelse generelt Boligområde
Anvendelse specifik Sommerhusområde
Anvendelse konkret Sommerhuse
Zonestatus
Sommerhusområde
Fremtidig zonestatusSommerhusområde
Max. antal etager
1 etage
Max. bygningshøjde 5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Lokalplaner
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101 Mårup Østerstrand
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102 Egernvej

102 Egernvej

Vedtaget
Plannummer
102
Plannavn
Egernvej
Anvendelse generelt Sommerhusområde
Anvendelse specifik Sommerhusområde
Anvendelse konkret Sommerhuse
Zonestatus
Sommerhusområde
Fremtidig zonestatusSommerhusområde
Lokalplaner
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103 Ballen Færgehavn

103 Ballen Færgehavn

Vedtaget
Plannummer
103
Plannavn
Ballen Færgehavn
Anvendelse genereltErhvervsområde
Anvendelse specifik Havneerhverv
Zonestatus
Landzone
Fremtidig
Landzone
zonestatus
Bebyggelsesprocent50%
Max. antal etager
2 etager
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
2
Max. miljøklasse
5
Anvendelse
Havneerhverv i form af færgehavn med tilhørende servicebygninger samt opmarch- og
parkeringsarealer.
Lokalplaner
Lokalplan nr. 78
Særlige
Nærværende rammeområde grænser op til rammeområde for tekniske anlæg med trafikanlæg i
bestemmelser
form af vejanlæg til trafikbetjening af færgehavnen.
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104 Vejforløb til færgehavn

104 Vejforløb til færgehavn

Vedtaget
Plannummer
104
Plannavn
Vejforløb til færgehavn
Anvendelse generelt Tekniske anlæg
Anvendelse specifik Trafikanlæg
Anvendelse konkret Vejareal
Zonestatus
Landzone
Fremtidig zonestatusLandzone
Lokalplaner
Lokalplan nr. 78
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104 Vejforløb til færgehavn
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106 Strandlyst Hotel & Restaurant

106 Strandlyst Hotel & Restaurant

Vedtaget
Plannummer
106
Plannavn
Strandlyst Hotel & Restaurant
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv
Zonestatus
Landzone
Fremtidig zonestatusLandzone
Bebyggelsesprocent 30%
Max. antal etager
1½ etage
Max. bygningshøjde 8,5 m
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
2
Anvendelse
Badehotel med restaurant og naturligt tilknyttede aktiviteter som wellness, konferencer, fester
mv.
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107 Landevejen

107 Landevejen

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Anvendelse konkret
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent af
Max. antal etager
Max. bygningshøjde
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse

107
Landevejen
Blandet bolig og erhverv
Blandet boligområde
Åben lav bolig
Landzone
Landzone
rammeområde under ét
1½ etage
8,5 m
1
3
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt
landbrug.
Områdets anvendelse
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt
landbrug.
Bebyggelsens omfang
Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Bemærkning til zonestatusLandzone
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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108 Nordre Møllevej

108 Nordre Møllevej

Vedtaget
Plannummer
Plannavn
Anvendelse generelt
Anvendelse specifik
Zonestatus
Fremtidig zonestatus
Bebyggelsesprocent af
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse

108
Nordre Møllevej
Blandet bolig og erhverv
Blandet bolig og erhverv
Landzone
Landzone
rammeområde under ét
1
3
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt
landbrug.
Områdets anvendelse
Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv samt
landbrug.
Bebyggelsens omfang
Max. samlet bruttoetageareal til butikker: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik: 1.000
Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik: 1.000
Bemærkning til zonestatusLandzone
Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement
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109 Søholm Opera

109 Søholm Opera

Vedtaget
Plannummer
109
Plannavn
Søholm Opera
Anvendelse generelt Blandet bolig og erhverv
Anvendelse specifik Blandet bolig og erhverv
Anvendelse konkret Blandet bolig og erhvervsbebyggelse
Zonestatus
Landzone
Fremtidig zonestatus Landzone
Min. miljøklasse
1
Max. miljøklasse
4
Anvendelse
Koncerthus og en enkelt beboelse samt rekreativt område
Områdets anvendelse Koncerthus og en enkelt beboelse samt rekreativt område
Bebyggelsens
Koncerthuset kan rumme max. 250 gæster med tilhørende parkeringsfaciliteter.
omfang
Opholdsarealer
Der etableres en landskabshave som rekreativt opholdssted for områdets
gæster.
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Bilag

Bilag
I bilagsdelen vises:
kort med de afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer.
en nærmere beskrivelse af kulturmiljøer på Samsø.
Der findes en tilsvarende bilagsdel på Samsø Kommunes hjemmeside, hvor det på
kortbilagene er muligt at zoome ind på den enkelte ejendom.
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Kortbilag

Kortbilag
Start de interaktive kort
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Kommuneplanrammer

Kommuneplanrammer

Boligområde
Blandet bolig og
erhverv
Erhvervsområde
Centerområde
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Kommuneplanrammer

Rekreativt område
Sommerhusområde
Offentlige formål
Tekniske anlæg
Landområde
Andet
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Kirkeindsigtsområde

Kirkeindsigtsområde

Kirkeindsigtsområde
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Muligt byvækstområde

Muligt byvækstområde

Planlagte
byvækstområder
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Vindmøllerområder - udbygget

Vindmøllerområder - udbygget

Vindmølleområde,
udbygget
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Perspektivområde for vindmøller

Perspektivområde for vindmøller

Perspektivområde til
vindmøller
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EF habitat områder

EF habitat områder

EF habitatområde
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Kysttyper

Kysttyper

Kysttyper
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Ramsarområde

Ramsarområde

Ramsarområde
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Vandforsyningsboringer

Vandforsyningsboringer

Indvindingsboring til alment vandværk
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P-pladser i forbindelse med vandreture

P-pladser i forbindelse med vandreture

P-pladser ifbm
vandreture

310 / 384

Regionale cykelruter

Regionale cykelruter

Regional cykelrute
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Naturarealer per naturkvalitetsplanen

Naturarealer per naturkvalitetsplanen

Naturareal (§3) A målsætning
Naturareal (§3) B målsætning
Naturareal (§3) C
målsætning
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Skovrejsningsområder - vedtaget

Skovrejsningsområder - vedtaget

Skovrejsningsområde
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Camping

Camping

Campingplads
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Oplande til fosforfoelsomme overfladevandsområder

Oplande til fosforfoelsomme overfladevandsområder

Opland til Stauns Fjord, fosfor og kvælstof følsomt
område
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Bevaringsværdige kulturmiljøer

Bevaringsværdige kulturmiljøer

Kulturmiljø
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Golfbaner

Golfbaner

Golfbane
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Skydebaner

Skydebaner

Skydebaner
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Vandreture

Vandreture

Skiltet/markeret
vandrerute
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Jordbrugsområder - skov

Jordbrugsområder - skov

Jordbrugsområde med
skov
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Lystfiskeri

Lystfiskeri

Lystfiskeri
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Områder med begrænsede drikkevandsinteresser

Områder med begrænsede drikkevandsinteresser

Område med begrænsede
drikkevandsinteresser
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Områder af særlig geologisk intetesse

Områder af særlig geologisk intetesse

Geologisk interesse
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Internationalt naturbeskyttelsesområder

Internationalt naturbeskyttelsesområder

Internationalt naturbeskyttelsesområde
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Områder hvor skovtilplantning er uønsket

Områder hvor skovtilplantning er uønsket

Skovrejsning uønsket
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EF fugle beskyttelses områder

EF fugle beskyttelses områder

Ef fugle beskyttelsesområde
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Rørlagte vandløb

Rørlagte vandløb

Rørlagte vandløb
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Cykelstier - oversigt

Cykelstier - oversigt

Cykelsti langs offentlig
vej
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Områder af særlig landskabelig interesse

Områder af særlig landskabelig interesse

Særlige landskabsinteresser
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Sommerhusområder

Sommerhusområder

Sommerhusområde
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Beskyttet natur

Beskyttet natur

Beskyttet
natur
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Område med særlige drikkevandsinteresser

Område med særlige drikkevandsinteresser

Indsatsområde OSD
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Naturområder

Naturområder

Naturområde
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A målsat § 3 natur

A målsat § 3 natur

Unnamed
class
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B målsat § 3 natur

B målsat § 3 natur

Unnamed
class
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Boringsnært beskyttelsesområde

Boringsnært beskyttelsesområde

Boringsnært beskyttelsesområde
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Fredede bygninger

Fredede bygninger

Fredede bygninger
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Fremtidige masterplaceringer

Fremtidige masterplaceringer

Unnamed
class
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Lavbundsområder

Lavbundsområder

Unnamed
class
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Naturpleje græsning afsluttet

Naturpleje græsning afsluttet

Unnamed
class
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Naturpleje hegning

Naturpleje hegning

Unnamed
class
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Naturpleje potentielle nye indsatser

Naturpleje potentielle nye indsatser

Unnamed
class
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Område med almindelige drikkevandsinteresser

Område med almindelige drikkevandsinteresser

Unnamed
class
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Naturpleje græsning aktuel

Naturpleje græsning aktuel

Unnamed
class
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Naturpleje rydning

Naturpleje rydning

Unnamed
class
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Potentiel natur

Potentiel natur

Unnamed
class
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Naturpleje afbrænding

Naturpleje afbrænding

Unnamed
class
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Naturpleje markinformation

Naturpleje markinformation

Unnamed
class
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Naturpleje slåning af stier

Naturpleje slåning af stier

Unnamed
class

349 / 384

Naturpleje fortidsminder

Naturpleje fortidsminder

kp17naturpleje_fortidsminder
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Store husdyrbrug

Store husdyrbrug

Store husdyrbrug
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Potentielle økologiske forbindelser

Potentielle økologiske forbindelser

Unnamed
class
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Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser

Unnamed
class
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Grønt Danmarkskort

Grønt Danmarkskort
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Kulturværdier

Kulturværdier
Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i
videst muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres
anlæg, der ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de
kulturhistoriske værdier.
Fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger fremgår af de enkelte rammekort.
Kulturmiljøer og fortidsminder fremgår af listen i den generelle rammedel og en uddybende
forklaring til hvert emne følger her.
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Nordby by

Nordby by
Tid
Middelalderen 1050-1536
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Landsby
Kulturhistoriske hovedtræk
Stor landsby på det nordlige Samsø.
Kulturmiljøets hovedtræk
I 1700-tallet var Nordby en af landets største landsbyer og er også i dag - med over 100
huse - en af landets største landsbyer.
Det er også historisk set en af de mest interessante, fordi så stor en del af den
middelalderlige struktur er bevaret. Ikke mindst vejstrukturen i og omkring byen er
bemærkelsesværdig. Små og krogede gader gør det til en oplevelse af gå rundt i Nordby.
Rundt om byen går en ringvej, som også har været der ved udskiftningen og formodentlig
længe før.
Byen har haft flere brønde og flere pladser eller forter. Den største og mest centrale forte
lå i byens nordlige del. Den blev dog i 1800-tallet bebygget, som det ofte er sket i danske
landsbyer, når man ikke længere havde brug for et område til at samle kvæget på.
Gadekæret er imidlertid bevaret og det samme er det gamle klokketårn. Området omkring
klokketårnet og gadekæret udgør en særlig pittoresk enhed, ikke mindst på grund af de
mange små og særdeles velholdte arbejder- og landarbejderboliger omkring gadekæret. I
Nordby er der dog i det hele taget bevaret mange smukke bygninger fra 1700- og 1800tallet.
Nordby omtales første gang i 1579 som Norbye.
Ifølge Frits Hastrup er Nordby en forteklyngeby.
Bærende elementer:
Byens struktur og de mange gamle huse, der er bevaret.
Afgrænsning:
Kulturmiljøet er afgrænset til den gamle kerne inden for ringvejen.
Sårbarhed:
Nybyggeri
Om og tilbygning
Nedrivning
Overflødiggørelse
Byudvikling
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
God
Bemærkninger:
Sårbar over for større ændringer i bebyggelsen og strukturen.
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Stavns Fjord

Stavns Fjord
Tid
Forhistorisk tid -> 1050
Landskabstype
Hævet havbund
Kulturmiljøtype
Fortidsminder
Kulturhistoriske hovedtræk
Område med mange fund af bopladser fra yngre stenalder.
Kulturmiljøets hovedtræk
Landskabet er præget af de mange småøer, holme og rev i og omkring fjorden. Flere af
øerne og holmene opnår på trods af deres beskedne størrelse højder på omkring 20
meter.
I ældre jægerstenalder og i den såkaldte ertebølleperiode, har der været adskillige
bosættelser i området. Fund af køkkenmøddinger og bopladser på småøerne og i området
omkring fjorden vidner om den tidlige bosættelse.
Fra den sene jernalder/vikingetid stammer den imponerende Kanhave Kanal, der med en
bredde på 11 meter og en længde på 500 meter hører til blandt jernalderen/vikingetidens
mest imponerende bygningsværker.
På Hjortsholm findes et middelalderligt voldsted Hjortsholm Slot Voldsted.
Fra nyere tid er det ikke mindst havnebyen Langør og skanserne i området der påkalder
sig interesse.
Bærende elementer:
Landskabet, Kanhave Kanal og skanserne.
Afgrænsning
Kulturmiljøet udgør et stort område der mod øst afgrænses af Besser Rev og Kyholm,
mod nord af Nordby Hede, mod vest af havet og mod syd og sydøst af skel, veje og diger i
landskabet.
Sårbarhed:
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
God
Bemærkninger:
Det store Stavns Fjord område er fredet og dermed beskyttet.
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Langør Havn

Langør Havn
Tid
Middelalderen 1050-1536
Landboreformerne 1750-1850
Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Havne og veje
Kulturmiljøets hovedtræk
Langør Havn ligger på en lille odde ved indsejlingen til Stavns Fjord. Havnen var tidligere
den eneste med en vanddybde, der gjorde det muligt for større skibe at anløbe Samsø og
var indtil 1880'erne øens vigtigste havn.
Det lille bysamfund Langør Havn, der består af små pakhuse og fiskerboliger, har tidligere
haft lodseri, skole og købmandsgård. Byens gamle tolderbolig er bevaret.
Nord for Langør havn og på øerne ud for indsejlingen, ligger der flere skanser fra
englandskrigenes tid. Langør Havn var hjemsted for kaperbåde under englandskrigene og
skanserne på øerne skulle beskytte kaperbådene.
Bærende elementer:
Det samlede bymiljø.
Afgrænsning
Kulturmiljøet er afgrænset til bebyggelsen og havnen.
Sårbarhed:
Nybyggeri
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
God
Bemærkninger:
Nybyggeri vil kunne gribe forstyrrende ind i det homogene lille bysamfund. Ved evt.
nybyggeri bør der stilles klare krav til udformning og placering.
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Skansen på Lilleøre

Skansen på Lilleøre
Tid
Landboreformerne 1750-1850
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Militære anlæg
Kulturhistoriske hovedtræk
Skanse.
Kulturmiljøets hovedtræk
I begyndelsen af 1800-tallet kom Danmark i strid med England på grund af vore
tilnærmelser til Frankrigs kejser Napoleon. På baggrund af den usikre situation fremlagde
den danske generalstab i december 1800 en plan for forsvaret af de danske kyster.
Forsvaret, der blev ledet af den unge Kronprins Frederik d. 6., bestod af kystbatterier og
skanser spredt over hele landet. Samsø havde stor strategisk betydning, og der blev
bygget skanseanlæg ved indsejlingen til Stavns Fjord.
Bærende elementer:
Skansen.
Afgrænsning:
Kulturmiljøet er afgrænset til skansen.
Sårbarhed:
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
God
Bemærkninger:
Fredet og mest sårbar over for tilgroning.
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Skansen på Besser Rev

Skansen på Besser Rev
Tid
Landboreformerne 1750-1850
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Militære anlæg
Kulturhistoriske hovedtræk
Skanseanlæg fra englandskrigene.
Kulturmiljøets hovedtræk
I begyndelsen af 1800-tallet kom Danmark i strid med England på grund af vore
tilnærmelser til Frankrigs kejser Napoleon. På baggrund af den usikre situation fremlagde
den danske generalstab i december 1800 en plan for forsvaret af de danske kyster.
Forsvaret, der blev ledet af den unge Kronprins Frederik d. 6., bestod af kystbatterier og
skanser spredt over hele landet. Samsø havde stor strategisk betydning, og der blev
bygget skanseanlæg ved indsejlingen til Stavns Fjord.
Den karakteristiske grundmodel blandt de bedst bevarede skanser er "redouten", som
består af et firsidet voldsystem omgivet af en tør grav. En redoute var godt beskyttet også
mod angreb fra land. Indgangen var en bro over graven på bagsiden efterfulgt af en
snæver passage gennem volden. Der blev bygget redouter på Kyholm, Lilleøre og Besser
Rev.
Formålet med skanserne var at beskytte Langøre Havn, der fra 1809 blev hjemsted for 4
kanonbåde og 8 kanonjoller. Skansevoldene på Lilleøre og Besser Rev er stadig
velbevarede, men af det centrale punkt i forsvaret - anlæggene på Kyholm - er der kun en
mindre del tilbage. (Fra Århus amts pjece Skanser ved Stavns Fjord)
Bærende elementer:
Skansen.
Afgrænsning
Kulturmiljøet er afgrænset til selve skansen.
Sårbarhed:
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
God
Bemærkninger:
Fredet og mest sårbar over for tilgroning.
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Rævebakkerne husmandsudstykning

Rævebakkerne husmandsudstykning
Tid
Landboreformerne 1750-1850
Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920
Landskabstype
Kystskrænter
Indlandsflader
Kulturmiljøtype
Landbrugslandskabet
Fritidslandskabet
Kulturhistoriske hovedtræk
Ældre dyrkningsspor og et folkeligt mødested.
Kulturmiljøets hovedtræk
Nord for Onsbjerg ud mod kysten findes et digesystem hvis oprindelse er ukendt, men som
formodentlig har en dyrkningsmæssig baggrund.
Umiddelbart oven for Rævebakkerne findes en husmandsudstykning Bisgård Mark, som
er en mindre men alligevel repræsentativ husmandsudstykning for Samsø.
Husmandsbrugene blev oprettet i 1920'erne.
Den lille skovklædte bakke Bøgebjerg har tjent som samlingssted bl.a. i forbindelse med
husmændenes grundlovsmøder og afholdsbevægelsens fester i forrige århundrede.
Bærende elementer:
Rævebakkerne, husmandslodderne og Bøgebjerg.
Afgrænsning
Ejerlavsgrænser afgrænser kulturmiljøet.
Sårbarhed :
Nedrivning
Overflødiggørelse
Intensiveret landbrugsdrift
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
God
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Husmandslodder ved Onsbjerg

Husmandslodder ved Onsbjerg
Tid
Landboreformerne 1750-1850
Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Landbrugslandskabet
Kulturhistoriske hovedtræk
Husmandslodder.
Kulturmiljøets hovedtræk
Husmandsbevægelsens organisering havde sit udspring på Samsø idet
husmandsbevægelsens stifter, Peter Madsen, boede i Onsbjerg.
Udskiftningen i forbindelse med de store landboreformer betød mange steder ringere kår
for husmænd og landarbejdere. Græsningsretten forsvandt, og mange steder fik
husmændene ikke engang det lille stykke jord til erstatning, som loven henstillede til, at de
skulle have. Hvor husmænd og landarbejdere fik jord stillet til rådighed, var det ofte på de
ringeste jorder.
Ved Sælvigbugten nord for Onsbjerg findes en velbevaret rest af forrige århundredes
husmandsudstykninger. Jordlodderne var ganske små - 0,1 til 0,3 tdl - og sandjord.
Bærende elementer:
Jordlodderne.
Afgrænsning
Kulturmiljøet er afgrænset til jordlodderne.
Sårbarhed
Ophør af landbrugsdrift
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
Middel
Bemærkninger:
Sårbar over for oppløjning og evt. tilgroning. Bevarelse forudsætter fortsat brug af
lodderne.
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Ilse Made Kilde

Ilse Made Kilde
Tid
Middelalderen 1050-1536
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Andet
Kulturhistoriske hovedtræk
Helligkilde.
Kulturmiljøets hovedtræk
Ilse Made Kilde ligger på stranden vest for Pillemark på Sydvestsamsø.
Kilden er omkranset af en udhulet træstamme.
Bærende elementer:
Kilden og træstammen.
Afgrænsning
Kulturmiljøet er afgrænset til selve kilden.
Sårbarhed:
Ændring af vandforhold.
Bevaringstilstand:
Under middel.
Bemærkninger: Nedbrydes langsomt og kan være helt tildækket af sand og sten.
Synlighed:
God
Bemærkninger: Til tider umulig at lokalisere.
Bemærkninger:
Sårbar over for naturlig nedbrydning og hærværk i form af tilfældig frigravning.
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Herregårdsmejeriet i Tranebjerg

Herregårdsmejeriet i Tranebjerg
Tid
Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Herregårdsmiljøer
Kulturhistoriske hovedtræk
Herregårdsmejeriet skal ses i sammenhæng med, at godset Brattingsborg tidligere har ejet
størsteparten af Samsø.
Kulturmiljøets hovedtræk
Herregårdsmejeriet "Brattingsborg" er opført i 1911 og er således et ret sent
herregårdsmejeri.
Historisk set var andelsmejerierne bøndernes svar på den kvalitets-forbedring i
produktionen af især smør, som havde givet herregårdene en fordelagtig position. De
større mængder af mælk på herregårdene og den lave transporttid gjorde
herregårdssmørret attraktivt også i eksportsammenhæng. I 1880'erne og 1890'erne
opførtes der derfor overalt i landet andelsmejerier, som kunne tage konkurrencen op med
herregårdenes mejerier.
Bærende elementer:
Mejeribygningerne.
Afgrænsning
Kulturmiljøet er afgrænset til mejeribygningerne.
Sårbarhed:
Om og tilbygning
Nedrivning
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
God
Bemærkninger:
Sårbar over for om- og tilbygning.
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Jættestuer ved Tranebjerg

Jættestuer ved Tranebjerg
Tid
Forhistorisk tid -> 1050
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Fortidsminder
Kulturhistoriske hovedtræk
Gravhøje i landskabet.
Kulturmiljøets hovedtræk
To betydelige jættestuer fra stenalderen i landskabet syd for Tranebjerg.
Bærende elementer:
Jættstuerne.
Afgrænsning
Et område omkring jættestuerne er medtaget i kulturmiljøet og afgrænses af vejen samt
hegn i landskabet.
Sårbarhed:
Tilgroning
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
Middel
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Kolhøj Mølle (Brundby Mølle)

Kolhøj Mølle (Brundby Mølle)
Tid
Middelalderen 1050-1536
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Vand- og vindmøller
Kulturhistoriske hovedtræk
Ældre vindmølle.
Kulturmiljøets hovedtræk
Kolhøj Mølle er en tidlig vindmølletype, der står på en lille bakkeknold lige nord for
Brundby.
De tidlige vindmøller var såkaldte stubmøller, hvor hele møllehuset blev drejet op mod
vinden. I 1700-tallet kom den hollandske mølletype. På den hollandske mølletype er det
kun møllehatten, der drejer op mod vinden.
I det gamle Århus amt findes der kun to bevarede stubmøller. Den ene står i Den gamle
By i Århus. Den anden er Kolhøj Mølle i Brundby.
Bærende elementer:
Møllen.
Afgrænsning
Kulturmiljøet et afgrænset til selve møllebygningen.
Sårbarhed:
Nybyggeri
Master
Mølleanlæg
Bevaringstilstand:
God stand
Synlighed:
God
Bemærkninger:
Sårbar over for forstyrrende byggeri i nærheden af møllen.
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Købmandsgård i Ballen

Købmandsgård i Ballen
Tid
Landboreformerne 1750-1850
Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920
Nyere tid 1920 ->
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Havne og veje
Andet
Kulturhistoriske hovedtræk
Købmandsgård i mindre og tidligere betydningfuld erhvervshavn og havneby.
Kulturmiljøets hovedtræk
Ballen har været havne- og færgested i hvert fald tilbage til midten i 1800-tallet, hvor
færgegården og en købmandsgård blev opført i Ballen.
Havnen er udvidet og ombygget i flere omgange bl.a. i 1919, hvor kajpladsen blev øget og
havnedybden udvidet. DFDS har haft færgeforbindelse til Ballen, og havnen har haft
kapacitet til også at modtage mindre fragtskibe foruden de stedlige fiskerbåde. Som
havneby har Ballen naturligvis også haft eget toldsted.
Byens betydeligste industri i nyere tid har været andelssvineslagteriet og foderstoffirmaet.
Den gamle købmandsgård er placeret helt nede ved havnen og har gennem tiden oplevet
en vis knopskydning i form af magasiner og lagerbygninger, der er bevaret og medfører, at
komplekset fremstår som en meget fint bevaret købmandsgård fra 1800-tallet.
Udpegningen er begrænset til købmandsgården.
Bærende elementer:
Primært Købmandsgården og også i en vis grad havnen, der dog nu først og fremmest er
præget af lystbåde og feriesektoren.
Afgrænsning
Kulturmiljøet er afgrænset til købmandsgården.
Sårbarhed:
Nybyggeri
Om og tilbygning
Bevaringstilstand:
Særdeles god
Synlighed:
God
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Landsbyen Ørby

Landsbyen Ørby
Tid
Middelalderen 1050-1536
Landboreformerne 1750-1850
Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Landsby
Herregårdsmiljøer
Moræneler
Kulturhistoriske hovedtræk
Landsby på det sydlige Samsø med nær tilknytning til Brattingsborg gods.
Kulturmiljøets hovedtræk
Indtil slutningen af 1870'erne var Ørby en forholdsvis almindelig landsby, men i forbindelse
med to brande i byen i henholdsvis 1871 og 1873 blev flere af landsbyens gårde lagt ind
under Brattingsborg. I stedet blev der opført landarbejderboliger til landarbejderne på
Brattingsborg.
Ørby omtales første gang i 1424 som Ørby.
Ifølge Frits Hastrup er Ørby en rektangulær, reguleret vej- og vejforteby.
Bærende elementer:
Landarbejderhusene.
Afgrænsning
Kulturmiljøet indgår som en del af kulturmiljøet omkring hovedgården Brattingsborg (74105-11).
Sårbarhed :
Nybyggeri
Om og tilbygning
Nedrivning
Overflødiggørelse
Synlighed:
God
Bemærkninger:
Sårbar over for nybyggeri, om- og tilbygning, overflødiggørelse og nedrivning.
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Brattingsborg

Brattingsborg
Tid
Middelalderen 1050-1536
Landskabstype
Kystskrænter
Indlandsflader
Kulturmiljøtype
Herregårdsmiljøer
Moræneler
Kulturhistoriske hovedtræk
Herregård med hovedgård fra den sene periode 1725-1900.
Kulturmiljøets hovedtræk
Brattingsborg ligger på en bølget til ret kuperet moræneflade på den sydlige del af Samsø.
I ejerlavets sydøstlige del er der en del skov. Brattingsborg hed oprindelig Søllemarksgård
og kendes fra 1523, men er formodentlig ældre. Indtil midten af 1800-tallet ejede godset
det meste af Samsø.
Hovedbygningen er opført 1870-71 i såkaldt engelsk stil i røde mursten på en sokkel af
beton. Brattingsborg har i høj grad præget Samsø og ikke mindst øens sydlige del.
Den gamle kirkelandsby Ørby blev således for størsteparten lagt ind under Brattingsborg
så sent som i slutningen af 1800-tallet i forbindelse med, at dele af byen brændte. I stedet
for gårdene blev der opført boliger til landarbejdere med tilknytning til Brattingsborg.
Bærende elementer:
Herregårdslandskabet som i høj grad præger sydøen.
Afgrænsning
Kulturmiljøet omfatter ejerlavet.
Sårbarhed:
Nybyggeri
Om- og tilbygning
Nedrivning
Overflødiggørelse
Master
Mølleanlæg
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
God
Bemærkninger:
Sårbart over for tekniske anlæg i herregårdslandskabet. Sårbart over for større om- og
tilbygning.
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Sydlige Samsø

Sydlige Samsø
Tid
Forhistorisk tid -> 1050
Landskabstype
Kystskrænter
Indlandsflader
Kulturmiljøtype
Fortidsminder
Moræneler
Kulturhistoriske hovedtræk
Herregårdslandskab med mange velbevarede fortidsminder.
Kulturmiljøets hovedtræk
Landskabet består af en bølget og ret kuperet moræneflade med højder på mellem 20 og
40 meter.
Området rummer rigtig mange høje hvoraf en hel del ligger synligt i det åbne land.
Omkring Lushage er adskillige høje anlagt helt tæt på kysten.
Adskillige af de større høje ligger på træbevoksede bakkeknolde i herregårdslandskabet
og er i høj grad med til at præge landskabsbilledet.
Nord og nordøst for hovedbygningen på Brattingsborg gods ligger ikke mindre end 6
jættestuer, hvoraf de 4 er samlet i en gruppe. Til denne gruppe af jættestuer hører den
anselige Åsmarke Høj med kammer af 9 bæresten og loft af 2 dæksten. I gruppen af
jættestuer findes også den dobbelte jættestue Rævebakke med 11 bæresten i hvert
kammer.
På øens sydvestligste hjørne ligger det middelalderlige Vesborg Voldsted højt oven for
den stejle kystskrænt.
Bærende elementer:
De mange høje og jættestuer i landskabet.
Afgrænsning
Afgrænsningen følger kystlinien mod syd og er mere blødt afgrænset mod nord.
Sårbarhed:
Master
Mølleanlæg
Ændret skovdrift
Hegnsplantning
Intensiveret landbrugsdrift
Sommerhusbebyggelse
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
God
Bemærkninger: Mange meget synlige høje i området.
Bemærkninger:
Sårbart over for anlæg eller beplantning, der slører indtrykket af fortidsminderne og
landskabet.
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Vesborg Fyr
Tid
Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Havne og veje
Kulturhistoriske hovedtræk
Fyr.
Kulturmiljøets hovedtræk
Vesborg er et 19 meter højt rotationsfyr opført i 1858.
Det runde fyrtårn er bygget sammen med den tilhørende fyrmesterbolig. Fyret er
oprindeligt opført i røde sten, men er siden blev pudset og kalket over.
Bærende elementer:
Tårn og fyrmesterbolig.
Afgrænsning
Kulturmiljøet omfatter kun fyret og fyrmesterboligen.
Sårbarhed:
Nedrivning
Bevaringstilstand:
Middel
Synlighed:
God
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Kolby Mølle
Tid
Landboreformerne 1750-1850
Industrialisering, landbrug og andelstiden 1850-1920
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Vand- og vindmøller
Kulturhistoriske hovedtræk
Vindmølle.
Kulturmiljøets hovedtræk
Kolby Mølle kom til Samsø i 1899, men var oprindeligt opført i Søbyvad i 1859 (jf. Søbyvad
Mølle).
Møllen er en hollændermølle med undermølle i grundmur. Overmøllen er ottekantet, opført
i træ og oprindeligt beklædt med træspån.
Bærende elementer:
Møllen.
Afgrænsning
Kulturmiljøet omfatter kun selve møllen.
Sårbarhed:
Nedrivning
Bevaringstilstand:
Særdeles god
Synlighed:
God
Bemærkninger: Meget synlig i landskabet.
Bemærkninger:
Sårbar over for evt. nedrivning.
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Landsbyen Besser
Tid
Middelalderen 1050-1536
Landskabstype
Kulturmiljøtype
Landsby
Kulturhistoriske hovedtræk
Delvist blokudskiftet landsby på østsiden af Samsø.
Kulturmiljøets hovedtræk
Besser ligger nær kysten på en nordvestvendt skråning på overgangen mellem engene
ned mod Stavns Fjord og agrene mod nord og nordøst.
Byens langstrakte karakter understreges af gadenettet. Foruden den slyngede hovedgade
løber der en øvre og en nedre vej gennem byen.
Der er mange fine og velbevarede småhuse i byen bl.a. den velbevarede skolebygning i
stampet ler fra 1720'erne. Det er en af de såkaldte greveskoler - skoler som greve
Danneskiold-Samsøe lod opføre for almuen.
Besser er også speciel ved at have ikke mindre end fire små gadekær.
Den fredede præstegård er også en af byens bygningsmæssige perler. Stuehuset er fra
1753 mens portfløjen er ældre. De to udhuslænger og den brolagte gårdsplads er fredet
sammen med stuehus og portfløj.
Dyrlægegården, ligeledes på hovedgaden, fra 1810, er også fredet. Dyrlægegården er et
vinkelbygget bindingsanlæg med stuehus og udhus.
Besser omtales første gang i 1424 som Bæstzer. Ifølge Frits Hastrup er Besser en slynget
vejby.
Bærende elementer:
Byens struktur og bebyggelsen.
Afgrænsning
Kulturmiljøet er afgrænset til Skolegade men resten af landsbyen er afgjort også
bevaringsværdig.
Sårbarhed:
Nybyggeri
Om og tilbygning
Nedrivning
Overflødiggørelse
Byudvikling
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
God
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Rævebakkerne
Tid
Forhistorisk tid -> 1050
Landskabstype
Kystskrænter
Kulturmiljøtype
Fortidsminder
Moræneler
Kulturhistoriske hovedtræk
Koncentration af høje.
Kulturmiljøets hovedtræk
I det lave småbakkede område Rævebakker tæt på kysten ved Sælvig-bugten ligger en
gruppe af høje med Angantyrshøj, og - for sig selv mod nord - dyssen Niels Halses Høj.
Bærende elementer:
Højene.
Afgrænsning
Kulturmiljøområdet ligger som et bælte langs kysten og er mod vest afgrænset af vejen.
Sårbarhed:
Master
Mølleanlæg
Tilgroning
Bevaringstilstand:
God
Synlighed:
God
Bemærkninger: Særdeles synlige og uden skæmmende bevoksning.
Bemærkninger:
Der bør ikke plantes omkring højene, hvis synligheden skal bevares.
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Miljøvurdering
Miljøvurderingen af kommuneplanen sker på forskellig vis:
Samlet miljøvurdering af redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer.
Konsekvensvurdering af nye arealudlæg og væsentlige ændringer i eksisterende arealer.
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Miljøvurdering af hovedstruktur
Miljøvurderingen har til hensigt at belyse de miljømæssige konsekvenser af planens
gennemførelse, og derigennem udgøre en del af beslutningsgrundlaget for vedtagelsen af
planforslaget.
Miljøvurderingen bygger på dels en
planmæssig scoping, der vurderer kommuneplanens ændringer i forhold til det gældende
plangrundlag, og dels en
miljømæssig scoping som den indledende, kvalitative vurdering og afgrænsning af hvilke
miljømæssige konsekvenser, planen kan forventes at få.
På baggrund af den planmæssige scoping er der foretaget en miljømæssig scoping af de
nye/ændrede retningslinjer og arealudlæg.
Planmæssig scoping
Destinationsudvikling - Samsø
Ø-kredsløb
Naturkvalitetsplanlægning
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Miljøscreening af retningslinjer
Der er ved denne revision af Kommuneplan 2017 foretaget ændringer eller tilføjelser af
følgende retningslinjer i kommuneplanen:
Naturkvalitetsplanlægning
Naturbeskyttelse
Naturpleje
Ø-kredsløb
Destinationsudvikling
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Miljøscreening af rammer
Screening af Ramme nr. 109.
Teknisk afdeling, den 2. februar 2017
Samsø Kommune har i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer"
screenet ovennævnte kommuneplanramme i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens
bilag 2.
Screeningen er gennemført for at afklare, om de anlægsarbejder, byggeri mm., som
planen giver mulighed for, vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Miljøvurderingen er foretaget på et overordnet niveau, idet kommuneplanrammen ikke
alene giver mulighed for anlægsarbejder, byggeri mm., som kan få væsentlig indvirkning
på miljøet.
I forbindelse med den efterfølgende lokalplanlægning for det enkelte område vil der skulle
foretages en mere detaljeret og grundig miljøvurdering.

378 / 384

Miljøscreening af ramme nr. 109-2140

Miljøscreening af ramme nr. 109-2140
Screeningsresultat
Nej

Er planen omfattet af MVL ?

Ja

X

Fastlægger planen rammer for anlægstilladelser eller
arealanvendelser?

Planen er

[MVL §1,3, nr. 1]

omfattet af loven

Screeningsafgørelse i henhold til MVL §3

Miljøvurdering
[udarbejdes hvis kryds
her]

Nej

Påvirker planen et Natura 2000-område væsentligt?

Ja

X

[MVL § 3.1, nr. 2]

Omfatter planen
projekter på lovens
bilag 3/4?

Ja

[MVL §3,1, nr. 1 og 3]

Er der tale om mindre
område på lokalt plan
eller små ændringer i
gældende
plangrundlag?

Ja

Nej

Nej

Ja

[MVL §3,2]

Nej

X

Vil planen kunne få en
væsentlig indvirkning på
miljøet?
jf. screeningsskemaet

X

[MVL §3,1, nr. 3 og §3,2]

Planforslaget er ikke omfattet af lovens bilag 3 eller 4. Jævnfør screeningen vurderes det at planforslaget ikke har væsentlig
påvirkning af de miljøparametre som indgår i screeningen.
Samlet vurderes det derfor, at planforslaget ikke er omfattet af Miljøvurderingslovens krav om udarbejdelse af
miljøvurdering.

Rammens indhold og formål
Koncerthus og en enkelt beboelse samt rekreativt område
Koncerthuset kan rumme max. 250 gæster med tilhørende parkeringsfaciliteter.
Der etableres en landskabshave som rekreativt opholdssted for områdets gæster.

Materiale til rådighed for screeningen
Kommuneplan 2009-2021 for Samsø Kommune
Miljøvurderingsloven

Høring af berørte myndigheder
Der foretages høring af screeningsresultat med beslutning om, at der ikke skal gennemføres en
egentlig miljøvurdering af planforslaget, jf. Miljøvurderingslovens § 4 stk. 3.
Følgende berørte myndigheder er hørt:
Miljøstyrelsen
Erhvervsstyrelsen
Aarhus Kommune
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Screenings-(scopings)skema
Skemaet sammenfatter overblik over planens påvirkning efter kriterierne i lovens bilag 1/2.

KLIMA
Planens betydning for:

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning

CO2 udledning

X

Energiforbrug

X

Tilpasningsbehov

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning

Inden for planområdet gives der
mulighed for at etablere anlæg til
vedvarende energi. Dette vurderes
kun i mindre omfang at kunne
reducere CO2-udledningen fra
forbrug af konventionelt produceret
energi.
Planforslaget vurderes ikke at
påvirke energiforbrug til transport
væsentligt.

X

Ikke relevant

RESSOURCER
Planens betydning for:

Råstoffer
Vandforbrug
Affald, herunder
byggeaffald, jord, farligt
affald mv
Arealressourcen
(anvendelse / arealforbrug)

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

Udlægning af planrammen får den
betydning, når området
lokalplanlægges og udstykkes, at ca.
3,5 ha landbrugsjord inddrages.

X

VAND
Planens betydning for:

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning

Udledning af spildevand

X

Overfladevand (evt.
påvirkning af hav, vandløb
og vådområder)

X

Grundvandsforhold,
herunder

X

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning

Reguleres ift. Samsø Kommunes
spildevandsplan.
Ændres ikke i forhold til gældende
planlægning. Planforslaget regulerer
ikke afledning af overfladevand. Det
forudsættes - jf. ovenfor, at regnvand
nedsives lokalt.
Sydøst for rammeområdet er der
registreret 2 vandværksboringer. Det
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drikkevandsinteresser og
risiko for forurening og
nedsivning

vurderes, at rammeændringen ikke
vil få indflydelse på boringerne.

JORD
Planens betydning for:

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning

Eksisterende
jordforurening

X

Risiko for forurening

X

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning

Der er ikke registreret forurening i
henhold til Jordforureningsloven
inden for rammeområdet.
Områdets anvendelse
til havneformål vurderes ikke at
medføre en øget risiko for
forurening.

LUFT
Planens betydning for:

Luftforurening, herunder
støv og lugt
Emissioner (partikler mv)
Diffuse kilder

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

STØJ OG VIBRATIONER
Planens betydning for:

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning

Støj fra omgivelser
Støj på omgivelser

X

Vibrationer / komfort

X

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning
Ikke relevant

Det vurderes, at rammen ikke vil
ændre støjbilledet i væsentlig grad.

X

Ikke relevant

TRAFIK
Planens betydning for:

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning

Trafikale konsekvenser i
området (tilgængelighed,
belastning &
fremkommelighed)
Trafikale konsekvenser på
omgivelserne
Trafiksikkerhed
Kollektiv transport

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning

X

Områdets trafikbelastning vil
ændres, men det vurderes ikke at
være i væsentlig grad.

X

Rammeområdet vil kun i begrænset
omfang få betydning for vejens
øvrige trafik.

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant
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NATUR
Planens betydning for:

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning

Natura 2000 områder

X

Natura 2000 området Nordby Bakker
ligger Nordvest for rammeområdet.
Det vurderes, at området ikke
påvirkes af udlæggelsen af rammen.
Der er ikke kendskab til sjældne eller
beskyttede arter inden for
rammeområdet.

Truede arter (Bilag 4-arter)

X

§3-arealer (beskyttede
naturtyper)
Skovarealer
Flora og fauna

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

X

Spredningskorridorer

X

Lavbundsarealer

X

Der er ikke kendskab til sjældne eller
beskyttede arter inden for
rammeområdet.
Der er ikke kendskab til, at området
skulle fungere som
spredningskorridor. Arealerne
indenfor rammen er landbrugsjord
uden læhegn, og på det grundlag
vurderes det ikke at være tilfældet.
Der findes ikke lavbundsarealer
inden for området.

LANDSKAB
Planens betydning for:

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning

Fredede arealer
(fredningssager og
klitfredninger)
Bygge- og
beskyttelseslinjer NbL §1519 (strand-, å-, sø-, skov-,
kirke- og fortidsmindelinje)
Landskabelig værdi og
overordnet
landskabsstruktur

X

Der er ingen arealfredninger i
området.

X

Ikke relevant

Bynær natur og rekreative
områder
Geologisk værdifulde
områder
Kystnærhedszonen

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

X

Området ligger inden for

X

I kommuneplanen er området udlagt
med særlige landskabsinteresser.
Udpegningen vurderes ikke at få
væsentlig indflydelse på området
landskabelige værdier.
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kystnærhedszonen, som er omfattet
af Planlovens bestemmelser for
kystområderne. Hele Samsø
Kommune ligger inden for
kystnærhedszonen.
X

Visuel påvirkning i øvrigt
(landskab, bymiljø,
terrænforhold mv)

Det vurderes, at
rammeudvidelsen ikke vil give
anledning til en væsentlig påvirkning
af landskabsbilledet.

KULTURARV OG KULTURMILJØER
Planens betydning for:

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning

Beskyttede diger
Fredede og
bevaringsværdige
bygninger
Værdifulde kulturmiljøer /områder
Kirkeindsigtsområder

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

Fortidsminder
Arkæologiske kulturminder

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

Rammeområdet ligger i udkanten af
kirkeindsigtsområdet til Nordby Kirke.
Det vurderes samlet, at udpegningen
ikke vil påvirke indsigten til kirken i
væsentlig grad.

X

BEFOLKNING OG SAMFUND
Planens betydning for:

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning

Erhvervsliv, herunder
detailhandel (opland,
omsætning,
branchestrukturer)
Materielle goder (off.
servicefunktioner)
Sundhed (Friluftsliv og
rekreative interesser)

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

Svage
grupper/handicappede
(tilgængelighed til
fællesarealer, pladser og
bygninger)

X

X

Etablering af koncerthus med
tilhørende landskabshave vil være af
betydning for udviklingen af det
musiske miljø på Samsø.
Ikke relevant
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Sociale forhold
Utryghed/kriminalitet

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

Sikkerhed (giftpåvirkning,
brand- og eksplosionsfare)
Vindforhold / turbulens
Skyggevirkninger/refleksion

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

X

Ikke relevant

MIDLERTIDIGE OG KUMMULATIVE EFFEKTER

Midlertidige effekter anlægsfase (støj,
ressourcer, vibrationer,
trafik mv)
Kumulative effekter - af
flere emner eller flere
områder (etaper el.
tilstødende områder)

Ingen

Mindre

påvirkning

påvirkning
X

X

Væsentlig Bemærkninger
påvirkning

Det vurderes, at der vil være en
mindre påvirkning i forhold til støj i
forbindelse med anlægsfasen.
Der vurderes ikke at være
væsentlige kumulative effekter.
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