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Ansøgning om at Ballenvej 26, inddrages i Ballen byzone.
Jeg er den heldige ejer af et hus og en meget stor grund i Ballen, den vel mest søgte by af det
voksende antal gæster på øen. Selv er vi kommet på øen i mange år, hvilket gav anledning til
køb af bolig i 2016, og efterfølgende renovering.
Da vi også har et godt netværk på øen, er en tanke at vi overvejer at flytte til øen i perioder,
hvor jeg evt kunne arbejde som læge i Tranebjerg, da jeg kender de 2 læger i lægehuset godt .
Men ville da gerne bygge et mindre hus, og da grunden er meget stor 5994 m2 , ville det være
oplagt at bygge på den del af grunden, der ligger mod Ballen.
Til en sidebemærkning, blev vi også stillet dette i udsigt, ved køb, se bilag, skønt vi er klar over
i dag, at det reelt ikke er en mulighed i dag at udstykke, da grunden ligger i landzone.
Da vi overtog ejendom, var Ballenvej 26 et landbrug og der var 5 udhuse/tilbygninger. Der
har tidligere har været svineavl på gården. Tilbygningerne/udhusene var i dårlig stand og
blev revet ned, og hovedhuset blev sat gennemgribende i stand, til et en familie hus. Vi lejer
det ud via lokalt sommerhus bureau, når det er ledigt.
Grunden ligger bynært, og støder lige op til byzone, øst mod Ballen bymidte og støder op til
marker mod syd og vest, således at der vil være et naturligt skel mod landzone. Boligen på
den anden side af Ballenvej ligger ligeledes i byzonen. Der er kort gå afstand til Ballen
bymidte, og derfor slendres turen mange gange dgl til indkøb, en tur på havnen, stranden,
købe is eller værktøj. Så vi føler os som en del af byen.
Vi søger således om at matriklen Ballenvej 26 inddrages i Byzone ved udfærdigelse af
den næste lokalplan.
Vi vil selvfølgeligt tage de rette hensyn til naboen, mod Ballen hvis vi udstykker grunden.
Med venlig hilsen
Lise Høyer

Samsø den 10. februar 2021

Til Samsø Kommune

Ansøgning om udstykning af jord til byggegrunde:
Vi vil ansøge om at udstykke byggegrunde, af dele af jordstykket: Matrikel- nummer 33a.
Vi forstiller os, at byggegrundene kunne ”fylde ud” imellem nabomatriklerne 32b,
naboejendommen mod Ballen, samt jordstykket med matrikel -nummeret 20b.
Jordstykkedelen, som grænser ud til Ballenvej kunne danne 3-4 byggegrunde, som udfylder ’hullet’
i byens byggelinie.
Vi vil meget gerne vise jordstykket frem og fortælle om vore tanker.

Med venlig hilsen
Gunhild Petrea Johansen

Høringssvar til Kommuneplan 2021

Kære Kommunalbestyrelse på Samsø
Jeg vil gerne bidrage til at løse udfordringerne med manglende boliger på Samsø.
Jeg foreslår, at kommuneplanens ramme nr. 19 Brundby justeres, så der bliver plads til
boliger.
Den ønskede justering af landsby rammen er vist med blåt nedenfor.
Der er tale om en “huludfyldning”, der afslutter afgrænsningen af landsbyen i forhold til det
åbne land.

Boligerne der kan etableres i det nye område vej betjenes af den eksisterende
Skolebakkevej.
Jeg er ejer af matrikel 12a, Brundby By, Tranebjerg, og det ønskede areal er på ca. 3.900
m2 og kan rumme ca. 3 nye enfamiliehuse.

Venlig Hilsen

Jørgen Tranberg

Sendt pr. e-mail til teknikogmiljoe@samsoe.dk
Samsø Kommune
Teknik og Miljø
Søtofte 10
8305 Samsø

14. oktober 2021
Erhvervsbyvej 13 | 8700 Horsens
cvr-nr. 34059675
J.nr. 36-80472
Advokat:
Mikael Marstal
Dir. tlf. 26138554
mikm@prolex.dk
Sekretær:
Lone Geertsen
Dir. tlf. 46146633
loge@prolex.dk

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 – udstykning af byggegrunde i Tranebjerg
Som advokat for Thomas Kremmer Jensen,
, skal jeg hermed fremsende høringssvar til Samsø Kommunes forslag til Kommuneplan 2021. Med svaret ønskes forslaget til kommuneplanen
ændret således, at der i rammebestemmelserne for Tranebjerg fastlægges et nyt område til boligformål
med henblik på udstykning af cirka 55 byggegrunde med mulighed for boligbebyggelse på en del af ejendommen
(matr.nr. 28s og 28t, Pillemark By, Onsbjerg).
Det foreslåede areal er vist på vedhæftede kortbilag. Det samlede areal, der foreslås udlagt til udstykning til
boligformål, udgør ca. 55.000 m2 eller godt 5,5 ha.
Af forslaget til Kommuneplan 2021 fremgår det, Tranebjerg er øens hovedby med offentlige institutioner,
sundhedsvæsen, kultur- og fritidsaktiviteter samt erhverv og handelsliv. Det fremhæves, at Tranebjerg også
fremover skal være kommunens hovedby, og at byen ønskes udviklet indenfor de allerede udlagte rammer.
Ligeledes anføres det, at der skal være fokus på at sikre et varieret og attraktivt udvalg af boliger og byggemuligheder til børnefamilier og ældre.
Af kommuneplanforslagets side 8 fremgår i forlængelse heraf, at kommunalbestyrelsen i den kommende
planperiode vil arbejde for, at Samsø kan tilbyde varierede og attraktive bosætningsmuligheder samt sikre
plads til mindre, ældreegnede boliger i byer og landsbyer. Det fremgår videre, at byvækst skal lokaliseres i
byer og landsbyer.
Det foreslåede område ligger tæt på skole, børnehave og Samsøs idrætsfaciliteter i et område uden tæt trafik og i god afstand til erhvervs- og butiksområder. Beliggenheden er dermed attraktiv i forhold til andre
udstykninger i Tranebjerg og omegn, hvortil kommer, at området ligger i åbent terræn og dermed kan
frembyde attraktive landskabelige værdier for kommende beboere. Der vil i øvrigt også være mulighed for,
at grundene til dels kan anvendes til opførelse af prøveboliger.
Det foreslåede område til udstykning til boligbebyggelse er – i forhold til rammebestemmelserne i kommuneplanforslaget – beliggende op til område 80, der udlægges til boliger, og til område 91, der udlægges til
boliger, ældrecenter og institutioner. Det foreslåede område vil dermed ligge i naturlig forlængelse af de
allerede udpegede områder til beboelse og vil medføre, at der er endnu bedre mulighed for at skabe
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attraktive, nye boligområder og tilbyde nye beboere flere valgmuligheder i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens hensigter. Det er vurderingen, at området trafikalt vil kunne forbindes til det eksisterede
vejnet på en måde, som ikke skaber gene for beboerne i området.
Med forslaget ønsker min klient således at bidrage til en styrkelse af bosætningsmulighederne på Samsø og
til udbygningen af Tranebjerg som øens kraftcenter.
Min klient er naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse af forslaget, herunder i relation til den nærmere afgrænsning og specifikke anvendelse samt antallet af grunde, der skal kunne udstykkes.
Med venlig hilsen
Mikael Marstal
Advokat (H)
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Læserbrev til Samsø Posten:

I August blev forslaget til Kommuneplan 2021 sendt i høring. Høringen varer 8 uger og slutter her d.14.
oktober.
Siden forslaget til kommuneplanen blev offentliggjort på Samsø Kommunes hjemmeside, har der været
fuldstændig stille omkring denne fra kommunens side.
Ingen borgermøder, ingen indlæg i Samsø Posten eller andre steder. Absolut intet har været nævnt i
forhold til denne, meget vigtige plan, der kommer til at sætte rammerne for udviklingen på Samsø de
næste mange år.
Nu er kommuneplanen til afstemning på det førstkommende KB møde efter d.14. oktober – og mon der
overhovedet er kommet et eneste høringssvar frem til kommunen?
Planloven siger om kommuneplaner: ”Kommunalbestyrelsen skal ved forslag til revision af kommuneplanen
forestå en oplysningsvirksomhed med henblik på at fremkalde en offentlig debat om planrevisionens
målsætning og nærmere indhold”
Man kan ikke kalde offentliggørelse af forslaget til kommuneplanen på kommunes hjemmeside for
oplysningsvirksomhed, det kræver at man inviterer ind i en offentlig debat – og det har der intet været af.
Hvordan kan det være at kommunen ikke har valgt at følge loven?
Det giver ikke offentligheden mulighed for at spørge ind til områderne i kommuneplanen – områder, der får
stor betydning for Samsø.
Alle lokalplaner skal fremover udarbejdes efter de overordnede rammer i kommuneplanen og det er helt
urimeligt, at borgerne ikke er blevet inviteret ind til en drøftelse af denne – særligt når der ikke længere er
restriktioner, der skal overholdes.
Vi opfordrer derfor KB til snarest at få planlagte det lovpligtige borgermøde, og på baggrund af fejlen,
udvide høringsperioden med 4 uger EFTER det afholdte borgermøde. Så har borgerne på Samsø en reel
mulighed for at sætte sig ind i forslaget.
Fra
DN Samsø og Foreningen til bevarelse af kulturlandskabet på Samsø

Aarhus Stiftsøvrighed forbeholder sig retten til at komme med yderligere
bemærkninger samt eventuelle indsigelser, når der udarbejdes mere detaljerede
forslag, hvis disse forslag har betydning for kommunens kirker.
Eventuelle spørgsmål
Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, kan der rettes henvendelse til Aarhus
Stift på kmaar@km.dk

Med venlig hilsen

Pernille Lystbæk Facius
Specialkonsulent

Kopi til:

Samsø Menighedsråd
Aarhus Domprovstiudvalg

Telefon: 8614 5100 │ kmaar@km.dk │ www.aarhusstift.dk
Ean nr. 5798 0008 18736 │ CVR nr. 39902613
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Samsø Kommune
Att.: Bertel Meilvang
(sendt pr. mail: aubme@samsoe.dk)

Kystdirektoratet
J.nr. 20/04987-180
Ref. PERNN
12-10-2021

cc. Bolig- og Planstyrelsen

Høringssvar - Samsø Kommunes forslag til Kommuneplan 2021
Kystdirektoratet har modtaget Samsø Kommunes forslag til kommuneplan 2021,
som er i offentlig høring frem til 14. oktober 2021.
Kystdirektoratet har gennemgået opdateret planforslaget ift. de nationale
interesser, der vedrører kystbeskyttelse og klimatilpasning i forhold til
oversvømmelse fra hav og vandløb under marin indflydelse samt kysterosion.
Kystdirektoratet har haft dialog med Samsø Kommune og Bolig- og Planstyrelsen
om justeringer. Kystdirektoratet finder, ud fra fremsendte materiale af den 11.
oktober 2021, at de nationale interesser i kommuneplanforslaget er tilgodeset.
På baggrund af justeringerne frafalder Kystdirektoratet anmodningen om
indsigelse overfor Samsø Kommunes forslag til Kommuneplan 2021, og har alene
vejledende bemærkninger ift. de nationale interesser.
Vi har derudover indsat vejledende bemærkninger om planlægning for ændret
arealanvendelse inden for strandbeskyttelseslinjen jf. naturbeskyttelseslovens § 15
samt kystbeskyttelseslovens bestemmelser om søterritoriet, som Kystdirektoratet
er myndighed for.
Retningslinjer - oversvømmelse og erosion
I forbindelse med et forslag til kommuneplan skal Kystdirektoratet også påse, om
forslaget indeholder retningslinjer om udpegning af områder, der kan blive udsat
for oversvømmelse og erosion, og for etablering af afværgeforanstaltninger til
sikring mod oversvømmelse eller erosion ved planlægning af byudvikling, særlige
tekniske anlæg, ændret arealanvendelse mv. i de udpegede områder (planloven 11
a, stk.1, nr. 18).
Kystdirektoratet finder, at Samsø Kommunes retningslinjer for oversvømmelse og
erosion er i overensstemmelse med de nationale interesser, der vedrører
kystbeskyttelse og klimatilpasning ift. erosion og oversvømmelse fra hav og
vandløb under marin indflydelse.
Kystdirektoratet bemærker, at der i afsnittet Retningslinje for områder i risiko for
oversvømmelse og erosion samt under pkt. 1 bør præciseres, at afsnittet og
retningslinjerne dækker/omhandler områder i fare for oversvømmelse og erosion.
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Retningslinjekort
Farekortlægningen i Samsø Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 er i
overensstemmelse med de nationale interesser, der vedrører kystbeskyttelse og
klimatilpasning ift. erosion og oversvømmelse fra hav og vandløb under marin
indflydelse. Kystdirektoratet bemærker, at der er anvendt betegnelsen
Risikokortlægning. Kystdirektoratet gør opmærksom på, at der er tale om en
farekortlægning da der er udpeget alle områder i fare for oversvømmelse ved hhv.
en 100 års hændelse i 2012 og en 100 års hændelse i 2112. Følgende er drøftet med
Samsø Kommune, som er bekendt på begrebernes betydning.
Øvrige bemærkninger
I har mulighed for at finde supplerende oplysninger ift. oversvømmelse og erosion
i Samsø Kommune på www.kystplanlægger.dk. Kortlægningen i Kystplanlægger er
baseret på et nationalt datamateriale, og kan anvendes til en screening af
kyststrækningen. Der bør derfor udføres konkrete vurderinger af faren for erosion
og oversvømmelse for at kunne sammenholde denne med planlægningen i
kommunen.
Vejledende bemærkninger vedrørende søterritoriet
Anlæg og opfyldning på søterritoriet kan forudsætte, at der opnås tilladelse fra
Kystdirektoratet efter kystbeskyttelseslovens § 16 a. Hvis der er brug for yderligere
oplysninger om opfyldning m.v. kan disse findes i ”Administrationsgrundlaget for
Søterritoriet” på Kystdirektoratets hjemmeside. https://kyst.dk/soeterritoriet/
Vejledende bemærkninger vedrørende strandbeskyttelseslinjen
Strandbeskyttelsen indebærer som hovedregel et forbud mod at ændre tilstanden
jf. naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1. Strandbeskyttelseslinjen administreres af
Kystdirektoratet. Derfor kræver det Kystdirektoratets dispensation f.eks. at opføre
byggeri, herunder til- og ombygning, anlægge terrasser, placere anlæg, faciliteter,
skilte m.v., tilplante, etablere veje, stier og belægning og ændre terrænet. Det
kræver også ofte Kystdirektoratet dispensation at ændre anvendelsen af arealer og
af eksisterende byggeri.
Vejledende bemærkninger om til kommunal planlægning i relation til
klitfredning og strandbeskyttelse
Kommune- og lokalplanlægning tilsidesætter ikke forbuddet mod
tilstandsændring i naturbeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og § 15, stk. 1 om klitfredning
og strandbeskyttelse. Det gælder, selvom Kystdirektoratet ikke i forbindelse med
planproceduren gør indsigelse mod planen. I disse tilfælde må der særskilt
ansøges om Kystdirektoratets dispensation fra naturbeskyttelsesloven.
Yderligere oplysninger om klitfredning og strandbeskyttelse kan findes på
Kystdirektoratets hjemmeside: https://kyst.dk/strand-og-klit/
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Med venlig hilsen

Pernille Spangsberg Nielsen
AC-Fuldmægtig - Kystzoneforvaltningen
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Fra: Lene Eilskov Jensen <lej@ens.dk>
Sendt: 9. september 2021 13:49
Til: Samsø Kommune - Hovedmail <kommune@samsoe.dk>
Emne: Vs: Høring - Samsø Kommunes forslag til Kommuneplan 2021 - frist d. 15. september 2021 (ENS Id nr.:
2517537)

Energistyrelsens høringssvar til høring om Samsø Kommunes forslag til Kommuneplan 2021
Energistyrelsen har modtaget Høring om Samsø Kommunes forslag til Kommuneplan 202.
I brev af den 20. juli 2021 fremgår det at, ’Øvrige bemærkninger til planforslaget, dvs.
bemærkninger der ikke vil kunne give anledning til indsigelse, skal sendes direkte til kommunen’.
Energistyrelsen har blot en generel bemærkning som anført herunder.
Energistyrelsen tildeler tilladelser i henhold til undergrundsloven. Tilladelser til efterforskning og
indvinding af geotermiske energi kan søges to gange årligt i de områder hvor der ikke allerede er
eller ansøgt om en tilladelse. Et kort med geotermitilladelser og –ansøgninger i behandling kan ses
på Energistyrelsens hjemmeside: https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mOInI-000AYN5q&i=57e1b682&c=E8Jh5ZYC0a9ggrbRLjz99Vq9bkb8mHb1RGB1dD8lT7Z5GlAzSK9rpI9zAScvQFAMdQqF3qqRWfVpndXP0RiOiYnsihWnUlndW3MRH30S
FG0Ea3NAhG5TE3VMH-IQLbEdD4bM8GlmKSitkWtgiMQcrs 89OBloRUXtM8r9GzMtjsdo6IL7wUswpNRvKico3O2WPJVLgI P0K4mpmWM4RHCleMyH B7x2RUcsktDt9-t-4URLRR7t3ZcYJlABk60j1fDfNEWzAvkmoRF43Cghttps://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mOInI-000AYN5q&i=57e1b682&c=E8Jh5ZYC0a9ggrbRLjz99Vq9bkb8mHb1RGB1dD8lT7Z5GlAzSK9rpI9zAScvQFAMdQqF3qqRWfVpndXP0RiOiYnsihWnUlndW3MRH30S
FG0Ea3NAhG5TE3VMH-IQLbEdD4bM8GlmKSitkWtgiMQcrs 89OBloRUXtM8r9GzMtjsdo6IL7wUswpNRvKico3O2WPJVLgI P0K4mpmWM4RHCleMyH B7x2RUcsktDt9-t-4URLRR7t3ZcYJlABk60j1fDfNEWzAv-kmoRF43Cg
Ved succesfuld efterforskning kan der være belæg for indvinding af geotermisk energi og i den
forbindelse etablering af et geotermisk anlæg til fjernvarmeforsyning.
Såfremt ovenstående giver anledning til spørgsmål, er I velkomne til at vende retur.

Venlig hilsen / Best regards

Lene Eilskov Jensen

Fuldmægtig / Advisor
Center for undergrund og beredskab / Centre for Underground Resources and Risk Preparedness
Mobil / cell
E-mail

+45 33 92 75 72
lej@ens.dk

Danish Energy Agency - https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mOInI-000AYN5q&i=57e1b682&c=gmlUEKFAfdO kW0t5ySBw9FmDJmnK7fWzQe3M6YLaDQqIbZ9Gg08eQ2E8Sr3ohSYNpnMqc61jkDfrztAdEYpm3PVZNm09z7Ov5FMoGFZpFFShs4Ayox9 RBva8WT7O2taxwLX5AcZXYxw6PcJ-EdUm8edutRASVmqxMHsdp1LuUt0F74ff 23qCT7iUFO26g u0M5jUJv-YVh Dopwmw
- part of The Ministry of Climate, Energy and Utilities
Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi modtager om dig. Du kan læse mere om, hvordan vi
behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside https://url12.mailanyone.net/v1/?m=1mOInI-000AYN5q&i=57e1b682&c= V13-s1ZliFb61j4YkHybH42 kDGssMPP5dIk7gZjmiAIlDa67JjkVgawBrMhrEvIEyOY9vEBRcSNRmzJHJRz0LcfS2jIysgImZNdWsxQNZFOCBfV11pPoK78O1ej hgMJvrycOHSIoFJhjCPqcop9Oo6h1LHZfTXVJc74e- wtE8MO-4rFB6wjA3MWEIvirUhooyJMtksXtwjrKb4Cevu88BF1zYGCFK48r4yPemio5BW5Uv56Qs-SR33 EQeHVZAUxCWi-I9m2TUReXenBX522097Uj3DBQYREqxcs

Samsø Kommune
Teknik og Miljø
sendt elektronisk til: teknikogmiljoe@samsoe.dk

13. oktober 2021
Sagsnr.: 2021-21605

BOLIG- OG PLA NSTYRELS EN

Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 for Samsø Kommune
Samsø Kommune har sendt forslag til Kommuneplan 2021 i offentlig høring i
perioden fra den 19. august 2021 til 14. oktober 2021.
Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et notat af 17. september 2021 med de
statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev
drøftet på et møde mellem Samsø Kommune, Bolig- og Planstyrelsen og Miljøstyrelsen den 22. september 2021. På baggrund af drøftelserne har Samsø Kommune den 8. (Miljøstyrelsen har fremsendt konklusioner på drøftelserne med
kommune), 12 og 13. oktober sendt forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget.
Ikke indsigelse
Bolig- og Planstyrelsen 1 finder ikke anledning til at fremsætte indsigelse efter
planlovens § 29, stk. 12, mod forslag til Kommuneplan 2021 under forudsætning
af, at der ved den endelige vedtagelse medtages de ændringer og suppleringer,
som fremgår af Bolig- og Planstyrelsens vedlagte notat af 13. oktober 2021 vedrørende ændringer og suppleringer. Der henvises i øvrigt til 5-ugers notat af 13.
oktober 2021 med statens bemærkninger, referat, kommunens tilbagemelding og
opfølgning.
Bolig- og Planstyrelsen tilbyder at gennemse et udkast til den endeligt vedtagne
plan i forhold til de aftalte ændringer, før kommunen offentliggør dette på Plandata.dk, da det efter offentliggørelsen ikke er muligt at rette i plandokumentet
uden ny offentliggørelse af den endeligt vedtagne plan.

Med venlig hilsen
Christina Aagesen
kontorchef
Indenrigs- og Boligministeren har pligt til på statens vegne at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1, hvis et forslag til kommuneplan eller ændringer af en kommuneplan ikke er i overensstemmelse med de nationale interesser vedrørende vækst og erhvervsudvikling, natur- og miljøbeskyttelse, kulturarvs- og landskabsbevarelse, hensyn til nationale og regionale anlæg eller regler
og beslutninger efter § 3. Beføjelsen er henlagt til Bolig- og Planstyrelsen, jf. § 2, stk. 1, nr. 6, i bekendtgørelse nr. 331 af 22/02/2021.
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jf. lovbekendtgørelse nr. 1157 af 01/07/2020 af lov om planlægning.

Planforslaget er alene vurderet i forhold til de nationale interesser.

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET

Side 2

Styrelsen ønsker i den forbindelse at oplyse nærmere om, hvordan planlovens
retningslinje om ”sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden
af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier,” (jf. §
11a, stk.1, nr. 15) bør indberettes til Plandata.dk.
Plandatas datamodel for indberetning af kommuneplanens retningslinjer giver
mulighed for at indberette de kulturhistoriske interesser i to temakoder: Temakode
1116: Kulturhistoriske bevaringsværdier og Temakode 1117: Værdifulde kulturmiljøer.
Se: https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/datamodel-uploaddownload#2.4.%20Retningslinjer
Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler, at temakoderne anvendes således:
Temakode 1116: Kulturhistoriske bevaringsværdier
Kirkeomgivelser: Nær- og fjernomgivelser til (land)kirker. I beskrivelsesfeltet
(besk1116) anføres ”Kirkeomgivelse” og en kort beskrivelse af værdierne (ind- og
udsigtsforholdene), som danner udgangspunkt for udpegningen.
Nomineringsområde for verdensarv: Nomineringsområdet for verdensarvssteder, dvs.
selve verdensarvsområdet. I beskrivelsesfeltet (besk 1116) anføres ”Nomineringsområde
for verdensarv” og en kort beskrivelse af de værdier (Outstanding Universal Value), som
danner grundlag for optagelsen på verdensarvslisten. Dette gælder også for de steder,
som Danmark har optaget på tentativlisten til at blive verdensarv. Se mere om
verdensarv på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside:
https://slks.dk/omraader/kulturarv/verdensarv/
Bufferzoner om verdensarv: Bufferzoner om verdensarvssteder. I beskrivelsesfeltet
(besk1116) anføres ”Bufferzone om verdensarv” og en kort beskrivelse af værdierne (fx
ind- og udsigtsforholdene, begrænsning i byggehøjde mv.), som danner udgangspunkt
for udpegningen.
Bevaringsværdig bebyggelse: Afgrænsede bebyggelsesstrukturer, der ikke opfattes som
værdifulde kulturmiljøer, og som derfor ikke reguleres af andre retningslinjer. I
beskrivelsesfeltet (besk1116) anføres ”Bevaringsværdig bebyggelse” og en kort
beskrivelse af værdierne (arkitektur, kulturhistorie, bymæssigt helhedspræg mv.), som
danner udgangspunkt for udpegningen.
Temakode 1117: Værdifulde kulturmiljøer
Værdifulde kulturmiljøer: Geografisk afgrænsede områder, som i deres fremtræden
afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. I beskrivelsesfeltet
(besk1117) anføres ”Værdifuldt kulturmiljø” og en kort beskrivelse af kulturmiljøtypen
og de bærende bevaringsværdier, som danner udgangspunkt for udpegningen.

Side 3

Fælles for temakoderne
Det anbefales, at der for hvert polygon indsættes et (dybde)link til et websted, der er
relevant for retningslinjen eller miljøet, fx et sted i kommuneplanen, hvor man kan
læse mere om de kortlagte værdier i det enkelte kulturmiljø.
Bevaringsværdige bygninger
Udpegede bevaringsværdige bygninger skal angives i kommuneplanen, så det fremgår,
hvilke bygninger der er omfattet af beskyttelsen i bygningsfredningslovens kapitel 5.
Det betyder, at der bør indsættes en liste over de pågældende bygninger med adresse,
bygningsnummer og matrikelnummer et passende sted i kommuneplanen. Listen kan
med fordel genereres på grundlag af et GIS-tema, der lægges ind som et supplerende
lag i den digitale kommuneplan, eventuelt på grundlag af Slots- og Kulturstyrelsens
database over Fredede og bevaringsværdige bygninger (FBB).
Industriminder, erhvervshavne og koldkrigsanlæg
Slots- og Kulturstyrelsen vil desuden henlede opmærksomheden på, styrelsen tidligere
har foretaget en udpegning af 25 nationale industriminder, 161 regionale
industriminder, 7 nationale erhvervshavne og 25 nationale koldkrigsanlæg. Styrelsen
forventer, at disse udpegninger indarbejdes i kommunernes retningslinjer for
kulturhistoriske bevaringsværdier og/eller værdifulde kulturmiljøer. Læs mere om
industrikultur og om minder fra den kolde krig på Slots- og Kulturstyrelsens
hjemmeside.
Det er Slots- og Kulturstyrelsens forhåbning, at kommunerne vil tage godt imod
ovenstående anbefalinger, og at I vil indarbejde dem i jeres praksis – i det omfang, hvor
det ikke allerede er sket. Det vil forbedre vores fælles planlægningsredskab og give
bedre overblik for myndigheder, virksomheder og borgere.
Spørgsmål kan rettes til undertegnede.
Venlig hilsen

Morten Stenak
Konst. enhedschef
Center for Kulturarv
most@slks.dk
+45 51 68 91 02
Slots- og Kulturstyrelsen behandler dine oplysninger efter reglerne i
Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Sådan håndterer vi dine personoplysninger.

