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Afgørelse - omklassificering af Strandskoven
Samsø Kommune har behandlet en ansøgning om at 
omklassificere en delstrækning af den private fællesvej
Strandskoven, 8305 Samsø. 

Strækningen fremgår af vedlagte oversigtskort. 

Kommunens afgørelse 
Samsø Kommune meddeler tilladelse til at adgangen for biler 
omlægges til vest for ejendommene Strandskoven 9C, 9F,9G og 
9H, mens den nuværende adgangsvej øst for ejendommene 
(langs stranden) ændres til en privat cykel, gang og ridesti med 
offentlig adgang i overensstemmelse med vedlagte kort. 

Tilladelsen meddeles efter § 71 i lov om private fællesveje. 
Sagen er behandlet efter proceduren beskrevet i lovens kapitel 
11. 

Vilkår
Det er en forudsætning for tilladelsen, at: 

- Omklassificeringen af vejen følger principperne i vedlagte 
oversigtskort.  

- Ansøger foranlediger, at vej- og stiudlægget noteres i 
matriklen og berigtiges i tingbogen af en landinspektør, jf. 
§ 76 og § 78, i lov om private fællesveje. 

- Ansøger foranlediger, at ejendomme på Strandskoven 
samt Høneballevej 24 får en tinglyst ret til at benytte vej- 
og stiudlægget.

12. februar 2021  

Sagsnr. S2019-4933
Dok. nr. D2021-4068 

Teknisk forvaltning  
Samsø Kommune
  
8305 Samsø
CVR/SE-nr. 23795515

Telefon: +45 87 92 22 00
Mail: kommune@samsoe.dk
www.samsoe.dk

Ekspeditionstid
Mandag-torsdag:    10 - 12
Torsdag desuden:    15 – 17
Fredag lukket

Telefontid
Mandag-torsdag:      9 – 12
og igen fra:    13 – 15
Fredag lukket

Persondata
Har du spørgsmål om kommunens 
behandling af personoplysninger, 
kan du rette henvendelse til 
dpo@samsoe.dk tlf.: 51 37 71 41.

mailto:kommune@samsoe.dk
mailto:dpo@samsoe.dk
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- Der etableres afhjælpende foranstaltninger vedr. lysgener 
for ejendommene Strandskoven 15 og 17 i henhold til 
bekræftet aftale modtaget pr. mail til Teknisk forvaltning 
hhv. d. 03-01-2021 og 12-01-2021. 

- Ansøger undersøger via en landinspektør og Samsø 
Kommune om der kan fås tilladelse til at opsætte et blind 
vej skilt overfor ejendommen Strandskoven 15, for at 
guide biltrafikken den rigtige vej. 

Baggrund for afgørelsen
Sagen har været længe under behandling og rummer også en 
del historik forud for den aktuelle ansøgning, der er indgået til 
Kommunen d. 18-11-2019. 

Samsø Kommune har tidligere behandlet spørgsmål om den 
pågældende vejstrækning, senest ved afgørelse 07-11-2013, 
hvor Kommunen meddelte afslag på en tilsvarende ansøgning. 

Kommunen har vurderet, at bl.a. et øget klimafokus kan 
begrunde en genoptagelse af sagen, da det konkret har vist sig, 
at kysterosion i forbindelse med storm fra øst, skader den 
kystnære vejstrækning, med deraf stigende 
vedligeholdelsesomkostninger.  

Sagens genoptagelse skal dermed ses i lyset af proportionalitets 
princippet samt det faktum, at de fleste brugere af 
vejforbindelsen i dag anvender strækningen vest for 
Strandskoven 9C, 9F,9G og 9H. 

Lovgivning
Nedlæggelse eller omlægning af private fællesveje behandles 
efter proceduren i privatvejlovens § 73. 
Kommunen skal give en frist på mindst 8 uger ved 
offentliggørelsen af et forslag og samtidig oplyse om indholdet 
af lovens § 72, stk. 2, § 75 og § 76. 
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Høring
I overensstemmelse med ovenstående har forslaget været 
offentliggjort i perioden 19. december 2019 til 28. februar 2020. 
Forslaget er ved samme lejlighed sendt direkte til ejere af 
ejendomme på Strandskoven samt Høneballevej 24. 

Kommunen modtog i alt 21 høringssvar, flertallet med disse 
gennemgående bekymringer: 
- Hvorfor sagen overhovedet skal behandles igen.
- Hævdvunden ret til færdsel øst for de 4 sommerhuse.
- Krænket retfærdighedsfølelse fordi vejen oprindeligt er 

ændret uden tilladelse. 

Politisk behandling og dialogmøde
Sagen har været behandlet politisk af flere omgange. 

Udvalget for Teknik og Miljø besluttede - på baggrund af de 
mange bekymringer fra vejens brugere - d. 01-04-2020, at 
udsætte behandlingen af sagen indtil ansøger havde afholdt et 
dialogmøde med udvalget, på lokaliteten med repræsentanter 
fra området. 
 
Den 25-06-2020 blev der afholdt et dialogmøde mellem 
udvalget for Teknik og Miljø, ansøger og høringskredsen, dvs. 
grundejere på Strandskoven samt Høneballevej 24. Formålet 
med mødet var – som på et almindeligt foretræde - at give 
sagens parter mulighed for at præsentere Deres synspunkter, 
og at udvalgsmedlemmerne fik lejlighed til at stille spørgsmål. 
Samtidig var der lejlighed til at se nærmere på vejens forløb.   
 
Der blev ikke truffet nogen beslutning på dialogmødet, der i 
stedet skulle danne grundlag for en senere genfremstilling af 
sagen. Der deltog 35 grundejere + 5 udvalgsmedlemmer og 1 
embedsmand fra Teknisk forvaltning.  

Sagen blev efterfølgende genbehandlet i udvalget for Teknik og 
Miljø d. 12-08-2020, Økonomiudvalget 18-08-2020 og 
Kommunalbestyrelsen d. 25-08-2020. 
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Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 25-08-2020: 

- omlægning og omklassificering af vejen
- at der fremsendes en formel afgørelse i henhold til 

Privatvejsloven
- at vejstrækning foran ejendommene 9F–9H 

nedklassificeres til en rekreativ sti, der er forbeholdt 
gående, cyklende og ridende, 

- at stien og adgang til at benytte den tinglyses på 
ejendommene.

Godkendelsen var dog betinget af, at der kunne findes en 
løsning til begrænsning lysindfald i ejendommene 15 og 17, der 
kunne godkendes af Teknisk forvaltning. 

Teknisk forvaltning har efterfølgende været i løbende dialog 
med grundejerne der ved mail d. 03-01-2021 og 12-01-2021, 
har bekræftet indgået aftale om hvordan lysgenerne konkret 
skal afhjælpes. 

Øvrige forhold
Aarhus Kommune er myndighed på Samsø vedr. 
naturbeskyttelseslovens regler om offentlighedens adgang. 
Aarhus Kommune har udtalt følgende: 

Forslaget betyder, at adgangen for biler omlægges til vest for 
ejendommene Strandskoven 9C, 9F,9G og 9H, mens den 
nuværende adgangsvej øst for ejendommene (langs stranden) 
ændres til en privat cykel / gangsti med offentlig adgang. I 
forhold til offentlighedens adgang jf. naturbeskyttelseslovens 
regler, vurderes der ikke at ske en indskrænkning som følge af 
forslaget.  Der vurderes i øvrigt ikke at være naturmæssige 
konsekvenser for Natura 2000 områder, bilag IV-arter eller 
beskyttede § 3 arealer. Aarhus Kommune har derfor ikke 
yderligere bemærkninger.
 
Beredskabet ved v/ Østjyllands brandvæsen er ligeledes blevet 
hørt, men har ikke haft bemærkninger til ændringen. 
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Klagevejledning
Afgørelsen offentliggøres på kommunens hjemmeside og sendes 
direkte til grundejere på Strandskoven / Høneballevej 24. 

Du kan klage over denne afgørelse til Vejdirektoratet,
Havnegade 27, 1058 København K.

Klagen kan indsendes via Vejdirektoratets elektroniske
klageblanket på borger.dk. Benyt linket eller gå ind på
borger.dk – Samfund og rettigheder – Klagemuligheder –
Klagemuligheder i Danmark – Klag til Vejdirektoratet over
afgørelser på vejområdet.

Klagen omfatter kun retlige spørgsmål. Det vil sige
Vejdirektoratet kun kan tage stilling til, om afgørelsen er lovlig,
men ikke til kommunens skøn inden for lovens rammer –
undtaget ekspropriationssager og sager om handicapparkering,
hvor Vejdirektoratet ligeledes kan tage stilling til skønnet.

Klagefristen er 4 uger fra modtagelsen af denne afgørelse og
klagen skal være modtaget i Vejdirektoratet inden udløbet af
denne frist. Afgørelsen kan kun indbringes for domstolene, hvis 
du har udnyttet din klagemulighed.

Med venlig hilsen

Sune Petersen
Afdelingsleder
auspe@samsoe.dk
3010 5462

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. 

mailto:dpo@samsoe.dk
https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1fSz6i-000A7X-4x&i=57e1b682&c=cBo0qdMYQ4XSTVtdEUljKw5XFHdnlxsbIUVpsGCctRWq9cehOjCVYrz1OQLIC-exi5Y1NCWdjr1y3s-S8Tenp68iPi0vQU8KgDPcb6f6CmOltZGDwuVMoSLxcoboRLbq4ECCV9MNYB2yR_fo5ReD-zjbkoAm2wyLy5oExmA1A6qIM33ilhRJNCjz3yyc4gAbi3iG4LPOnlTl2BVIEc2b5Tkrx-O7CmUspr2JjQCApzI


Privat fællesvej nedklassificeres
til fælles cykel- og gangsti

Ny privat fællesvej
optages på matrikelkort
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SAMSØ KOMMUNE
TEKNISK FORVALTNING

SØTOFTE 10, TRANEBJERG
8305 SAMSØ
TELEFON 87 92 22 00
TELEFAX 87 92 11 28
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Sag

Omklassificering af privat fællesvej Strandskoven  
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