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Landzonetilladelse til opførelse af en sø
Samsø Kommune har behandlet din ansøgning om etablering af 
et vandhul på matr. nr. 4a, Permelille By, Kolby (se bilag).

Samsø Kommune melder hermed tilladelse til at etablere et 
vandhul på op til ca. 120 m2 på matr. 4a, Permelille By, Kolby. 
Tilladelsen meddeles jf. planlovenes § 35 om ændret 
arealanvendelse i landzone, på baggrund af oplysninger i 
ansøgningen, vurdering af kortmateriale og besigtigelsen den 
30. marts 2021.

Vilkår
Det er en forudsætning for tilladelsen, at:

 Hvis der under gravearbejdet dukker arkæologisk
materiale op kontaktes Moesgaard museum (tlf.: 87 39 
40 00),

 vandhullet etableres med naturlige snoninger så det
passer bedst muligt ind i landskabet, 

 opgravet materiale udspredes på matriklen i et lag på
højst 0,5 meter,

 Eventuelle dræn der afvander fra andres ejendom må 
ikke afskæres eller ændres i øvrigt, jf. vandløbsloven.

 hældningen på brinkerne ikke er stejlere end 1:5,
 der ikke etableres øer i vandhullet,
 der ikke udsættes nogle former for dyr eller planter,
 der ikke fodres ved vandhullet,
 der rettes henvendelse til kommunen når vandhullet er

etableret.  

Baggrunden for afgørelsen
Det pågældende område er beliggende i landzone, og er ikke 
omfattet fredninger eller naturbeskyttelsesloven i øvrigt. 

Kommunen har besigtiget marken, som fremstår som en 
græsmark hvor der køres høslet 2 gange om året. Et vandhul på 
120 m2 vil naturligt falde i det omkringliggende område og vil 
hurtig få et naturligt plante- og dyreliv.
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Ansøgningen vurderes ikke, at påvirke Natura 2000 områder, 
eller strengt beskyttede (Bilag IV) arter negativt. Der er 
registreret grønbroget tudse i nærheden, og et nyt vandhul 
kunne blive en ny lokalitet for arten. Ligesom det generelt vil 
være til gavn for andre padder, fugle og vildt.

Kommunen har ikke naboorienteret da der er over 350 meter til 
nærmeste nabo. 

Kopi til: 

Ansøger

Moesgaard Museum, (ark@moesgaardmuseum.dk)

Danmarks Naturfredningsforening, (samsoe@dn.dk; dnsamsoesager@dn.dk)

Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV (aarhus@friluftsraadet.dk)

Dansk Botanisk Forening, (nbu_jyl@botaniskforening.dk)

Dansk Ornitologisk Forening, (samsoe@dof.dk)

Århus Kommune, Teknik & Miljø, Att. Lars Hoppe (lhop@aarhus.dk)

Med venlig hilsen

Claus Bindslev Larsen
Biolog
aucbl@samsoe.dk
3010 5543

Samsø Kommunes behandling af dine personoplysninger: 
Samsø Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine 
oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på telefon: 51 37 71 41 eller mail: dpo@samsoe.dk. 

Som sikker beskedfunktion kan du benytte vores login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som login-nøgle. Vi opfordrer til, at du bruger den sikre 
beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger. 

Dine rettigheder: 
Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til 
sletning eller begrænsning af behandling af dine personoplysninger. Læs mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, 
som du finder på datatilsynet.dk. Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 

Klagemuligheder 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. 
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Klagevejledning 

Afgørelsen offentliggøres på www.samsoe.dk d. 15. april 2021.    

Afgørelsen kan påklages til Planklagenævnet af: 

• Enhver med retlig interesse i sagens udfald

• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål 

er beskyttelse af natur og miljø eller at varetage væsentlige 

rekreative interesser inden for arealanvendelsen. 

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til via 

www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på, ligesom du plejer, 

typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den 

myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er 

tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. 

Når du klager, skal du som privatperson betale et gebyr på 900 kroner 

(1800 kroner for virksomheder og organisationer). Du betaler gebyret 

med betalingskort i Klageportalen. Klagenævnet skal som 

udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, 

hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget 

for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til 

den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden 

videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer 

afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. 

Anmodningen kan sendes til Samsø Kommune, Søtofte 10, 8305 

Samsø, eller via mail: kommune@samsoe.dk. 

Yderligere vejledning til Klageportal og gebyrordning findes på 

nedenstående hjemmeside:

www.nævneneshus.dk  

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt. Hvis 

afgørelsen er offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra 

bekendtgørelsen. Fristen for eventuelle søgsmål ved domstolene er 6 

måneder.
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