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Baggrund
Samsø Kommune har været Vedvarende Energiø siden 1997 og producerer i dag mere vedvarende energi, end vi selv bruger. Derfor har
Kommunalbestyrelsen besluttet at gå videre mod at blive en fossilfri ø i 2030.
Biogasanlæg på Samsø er en del af øens og kommunens vision og plan for at blive en Fossil fri ø i 2030. Biogas er absolut den mest
omkostningseffektive måde at reduceret klimagasudslip fra både landbrug og transportsektoren. Samtidig kan en lokal biogasproduktion
skabe en række arbejdspladser og afledte forretningsområder, som kan skabe bosætning på øen og forbedre øens images som
turistdestination. Færgedriften er den største enkeltkilde til brug af fossile brændstoffer på øen.
Det er intentionen at den nye naturgasdrevne færge, som Samsø Kommune købte i 2015 kan aftage den lokalt producerede biogas.
Færgen sejler i øjeblikket på flydende naturgas fra Rotterdam, men dette kan og bør erstattes med biogas produceret på Samsø for at
øge vores uafhængighed af fossile brændstoffer. Der undersøges dog alternative afsætningsmuligheder for gassen, da det er vanskeligt at
konkurrere med en LNG pris, der faldt drastisk i 201516. Biogasanlægget kan producere en vedvarende brændstofmængde, der svarer
til færgens forbrug. En del af gassen fra biogasanlægget vil også kunne erstatte fossil energi på Samsø Syltefabrik.

Om biogasanlægget
Biogasanlægget kan behandle op til 120.000 tons biomasse årligt (se bilag 1).
Biomassen vil primært bestå af flydende restprodukter fra Samsø Syltefabrik (ca. 35.000 tons årligt) og svine og kvæggylle (ca. 40.000
tons årligt).
Biogasanlægget planlægges til at køre med to parallelle linjer (Figur 1) for at sikre optimal anvendelse af to hovedkategorier af affald.
Grøn Agrolinje, der udelukkende håndterer restprodukter fra landbruget, såsom gylle, dybstrøelse, frøgræshø, halm, efterafgrøde og
enggræsensilage osv.
Biorest[1] til konventionelle og økologiske landmænd
Gul Affaldtil ressourcelinje, der behandler Spildevand fra Samsø Syltefabrik, grøntsagsrester, løgkompost, halm, evt. slam,
Kildesorteret Organisk Dagrenovation og slagteriaffald mv. efter hygiejnisering
Biorest udbringes på paragraf 19 godkendte arealer
Den flydende biomasse vil blive blandet med tørstofholdige biomasse såsom dybstrøelse, halm, frøgræshø, 'miljøgræs',
efterafgrødeensilage med videre. Med etablering af anlægget bliver der skabt rum til at omsætte øens spildevandsslam, fødevarerester fra
restauranter og butikker, samt kildesorteret organisk husholdningsaffald. Anlægget dimensioneres til også at kunne håndtere slagtehus
affald og anden kategori 2 biomasse, der måtte komme på øen, fx fra fiskeproduktion. Med den foreslåede placering kan 35.000 tons
pumpes til anlægget direkte fra Samsø Syltefabrik på Trolleborgvej.

Figur 1. Principdiagram i anlægget med to linjer ('dobbelt loop' af vand og næringsstoffer) for at recirkulere øens reststrømme til
landbruget
Der er også i anlæggets dimensionering vurderet hvordan input fra Samsø Syltefabrik erstattes, hvis denne skulle lukke eller erstatning fra
mindre husdyrproduktion på øen. Anlægget vil kunne recirkulere en stor del af væsken ved en efterseparation, hvor fiber køres til
grøntsagsavlere som jordforbedringsmiddel, og væskedelen kan genbruges med tilsat halm/anden biomasse og holde en god
gasproduktion.
[1] Biorest er betegnelsen for afgassede biomasser, der kan anvendes som flydende gødning. Biorest kan evt eftersepareres for at skabe
en fiberfraktion til at opbygge kulstofindhold i jord, hvor der er særlige behov.

Om lokalplanen
Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er en detaljerede fysisk plan, samt detaljerede bestemmelser, som fastlægger
et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje, stier, friarealer mv.
inden for lokalplanens område.

Lokalplanens indhold
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Lokalplanen fastsætter forskellige bindende bestemmelser for grundejere, lejere og
brugere af området. Det drejer sig hovedsageligt om regulering af den fremtidige
arealanvendelse og regulering af den fremtidige bebyggelse på de enkelte ejendomme på
de enkelte ejendomme. Dette vil sige, om der må bygges boliger, erhverv, offentlige
institutioner, hvor der må bygges, hvordan bebyggelsen skal se ud, eller om der eventuelt
slet ikke må bygges
En lokalplan indeholder bestemmelser om vej, sti og parkeringsforhold og eventuelt
forudsætninger for at tage ny bebyggelse i brug. Det kan eksempelvis dreje sig om udført
kloakering, tilslutning til fællesanlæg eller etablering af fælles opholds  og
parkeringsarealer.

Eksisterende lovlig anvendelse
Tilvejebringelse af en lokalplan medfører ikke forbud mod forsættelse af eksisterende lovlig
anvendelse af den ejendom. Men hvis en ejer, lejer eller bruger af en ejendom ønsker at
ændre de eksisterende forhold må dette ikke ske i strid mod lokalplan.
En lokalplan er således ikke en handlingsplan, der medfører handlepligt for grundejere. Af
samme grund kan man ikke se af planen, hvornår en given foranstaltning gennemføres.

Lokalplanpligt
Kommunalbestyrelsen har pligt til at udarbejde en lokalplan inden et større byggeri,
anlægsarbejde eller udstykning sættes i gang. Hensigten med denne pligt er at sikre større
sammenhæng og offentlighedens kendskab til den kommunale planlægning.

Forholdet til anden planlægning
En lokalplan må ikke være i strid med kommune og anden overordnede planlægning. Hvis
en lokalplanlægning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen kræver lokalplanens
vedtagelse en ændring af kommuneplanen. Dette kan ske ved at udarbejde et tillæg til
kommuneplanen.
Kommuneplantillæg er også omfattet af en lovbestemt procedure.
Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige
bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven og i planloven.

Dispensation
En lokalplan i landzonen kan kun ændres ved at der udarbejdes en ny lokalplan. Man har
dog mulighed for at søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser. En dispensation
forudsætter, at der er tale om en mindre væsentlig lempelse af lokalplanens
bestemmelser, og at det ansøgte ikke strider mod hovedprincipperne i planen.

Borgernes deltagelse
Gennemførelsen af en lokalplanprocedure er en del af den demokratiske proces, der sikrer
kommunens borgere mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og
ændringsforslag. Kommunalbestyrelsen offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen
kan vedtages endeligt.
Således skal lokalplansforslaget annonceres og fremlægges i mindst 4 uger. Evt.
bemærkninger skal indgå i kommunalbestyrelsen videre overvejelser, men det er alene
kommunalbestyrelsen der afgør, om og hvornår lokalplanen kan vedtages endeligt.

Plansystem DK
Når kommunen har vedtaget en lokalplan, bliver den indberettet på PlansystemDK.
PlansystemDK er et digitalt system og register, der dels indeholder oplysninger om
gældende planer, der er tilvejebragt efter reglerne i planloven, dels stiller planerne til
rådighed på internettet.

Lokalplanens opbygning
En lokalplan består af to hoveddele en redegørelse og lokalplanbestemmelser. Disse
hoveddele understøttes af kortbilag og evt. andre relevante bilag, der præciserer
lokalplanens bestemmelser, og findes bagerst i lokalplanen.
Redegørelsen indeholder en kort beskrivelse af lokalplanens hovedindhold, en beskrivelse
af lokalplanens forhold til anden planlægning og en redegørelse for lokalplanens midlertidige
retsvirkninger (lokalplansforslaget).
Lokalplanens bestemmelser gør rede for, hvad der er bindende for de ejendomme, planen
gælder for. Det gælder eksempelvis lokalplanens formål, lokalplans område, hvad
ejendommen må anvendes til, bebyggelsesregulerende bestemmelser osv.

Lovgrundlag
Proceduren for at vedtage en lokalplan fremgår af lov om planlægning (lovbekendtgørelsen
nr. 1529 af 23. november 2015).

Planlovens § 18
Når der er foretaget offentlig bekendtskab af en lokalplan efter § 30, må der ikke retligt
eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre dispensation
meddeles efter reglerne i §§ 19 og 40.

Praktiske oplysninger ...
Forslag til lokalplan nr. 84 er fremlagt till offentlig høring i perioden fra mandag den
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4. september 2017 til mandag den 30. oktober 2017. Forslaget kan også ses på
kommunens hjemmeside www.samsoe.dk.
Ved spørgsmål til lokalplanen kontakt da teknisk afdeling på tlf. 87 92 23 70 eller på mail:
kommune@samsoe.dk.

Lokalplanens formål
Lokalplanens primære formål er at sikre området anvendelse til biogasanlæg, med
tilhørende funktionelt nødvendige anlæg og faciliteter inden for området, samt muligheden
for etablering af et besøgscenter. Ydermere er formålet med lokalplanen at anlægget kan
indpasses i det eksisterende miljø og landskab, så det visuelt fremtræder bedst muligt.
Kommunalbestyrelsen har ønsket at der nedsættes en følgegruppe for anlæggets
indpasning i landskabet.

Eksisterende forhold
Samsø har spredt bebyggelse over det meste af øen med små landsbyer uden et velegnet
vejnet til tung transport og der er kun ganske få områder med > 500 m til beboelser eller
sammenhængende bebyggelser/landsbyer. Sågar en 300 m afstandszone levner ikke
mange gode placeringsmuligheder ved det bedste vejnet og tæt på de flydende
ressourcer, så det er en vanskelig sag at placere et biogasanlæg på Samsø.
Samsø Kommune har i kommuneplan udpeget et perspektivområde på Trolleborgvej for
biogasanlæg efter forarbejde af det daværende statslige biogas rejsehold. Denne
placeringsmulighed dannede udgangspunkt for høring og borgermøde om placeringer den
18. august 2016, samt efterfølgende bustur til biogasanlæg for naboer og politikere.
På denne lokalitet er der gode vej forhold, en optimal placering ift. til de flydende
ressourcer og klart mindst totaltransport af biomasse og biorest og ingen øvrige
umiddelbare begrænsninger ift. natur og miljø.
Den 13. december 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen at der skal laves VVM for denne
lokalitet og et nulalternativ (dvs. ingen biogas på Samsø) (se VVM redegørelse for
uddybning). Kommunalbestyrelsen har i beslutningen tilføjet, at der skal anvendes bedst
mulig teknologi til luftrensning og at borgerne i Permelille skal inddrages i en følgegruppe
omkring udformning og indpasning i landskabet.

Lokalplanområdets afgrænsning
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Redegørelse
I lokalplanens redegørelse finder du information om planens forhold til anden planlægning
og lovgivning. Denne del er ikke juridisk bindende.
Der redegøres bl.a. for lokalplanens forhold til kommuneplanen, og for forholdet til
regulering efter andre planer og anden lovgivning.
I redegørelsen fremgår det også, om lokalplanen er miljøvurderet, og om dens
virkeliggørelse afhænger af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end
Kommunalbestyrelsen.

Lokalplanens indhold
Området og zonestatus

Lokalplanområdet udgør dele af matr.nr af 7a, 8q, 8b, 10b, 10l og 10s alle Permelille By,
Kolby hvilket giver et samlet areal på 4,5 ha.
Den påtænkte placering ændrer på det udpegede perspektivområde for biogas fra
Kommuneplan 2013 ved at inddrage 8B og 10b med tilhørende arronderinger.
Lokalplanområdet er placeret i landzone, hvilket den bliver ved med. Hermed får anlægget
ikke betydning for, eksisterende landbrugsbedrifters mulighed for at udvide. Dog vil de ca.
4,5 ha blive permanent inddraget fra landbrugsjord. Lokalplanen indeholder bonusvirkning i
henhold til planlovens § 15 stk. 4. Det betyder, at lokalplanen erstatter de
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landzonetilladelser, der er nødvendige efter Planlovens § 35 stk. 1.
Udstykning

I forbindelse med etableringen af biogasanlægget vil biogasanlæggets område blive
udmatrikuleret.
Bekendtgørelsen af lov om udstykning og anden registrering i matriklen § 8, ved en
sammenlægning, hvilket vil sige at flere faste ejendomme registreres i matriklen som én
samlet fast ejendom.
Aflysning

Hvis et biogasanlæg ved Trolleborgvej ikke er påbegyndt i 2020, har
Kommunalbestyrelsen til hensigt, at aflyse denne lokalplan.

Anvendelse
Lokalplanområdet udlægges til teknisk anlæg i form af et biogasanlæg med tilknyttende bygninger, tanke, samt andre faciliteter. Der
søges midler til muligheden for etablering af et besøgscenter, som ville kunne fremme turisme og formidling af cirkulær økonomi.
Inden for anlægget skal der som helhed etableres randvolde som tager højde for uheld og evt. tankbrud på selve biogasanlægget ved at
anlægge tilstrækkelig jordvold omkring tankene/anlægget. Et tankbrud kan derved opsuges og uskadeliggøres.
Recipienten for et brud på biogasanlæggets tanke vil potentielt være den rørlagte Vestre Kanal, men med randvolde og forsinkelsesbassin
forventes der ikke at være effekter.
Der skal udarbejdes en beplantningsplan i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

Bebyggelsens omfang og placering
Anlægget placeres i et lavt beliggende landbrugsområde (kote 1118) omgivet af bakker til tre sider og en rørlagt bæk/grøft mod
syd/sydøst. Egnen er præget af landsbyer, spredte gårde og småbebyggelser og ligger tæt op af Trolleborg  et tidligere andelsmejeri,
som i dag huser Samsø Syltefabrik.
Ved den endelig udformning, er det væsentligt at placere de enkelte delanlæg således, at den interne pumpning så vidt muligt minimeres.
Udformningen skal tage hensyn til afstanden mellem anlæggets tanke, tilkørsel og aflæsning, så dette kan ske smidigt. Ligeledes skal
anlægget placeres, så det visuelt indgår i landskabet, med dets åbne land mod syd, og det bakkede terræn.

Bebyggelsesprocent må ikke overstige 60 for lokalplansområdet.

Trafikale forhold  vej, sti og parkeringsforhold
Primær adgang til lokalplansområdet sker via Trolleborgvej, som er vurderet til at kunne håndtere den øgede belastning. Trafikken
forventes øget med 3,1 %.
Tilslutning til Trolleborgvej udføres via en tilkørsel, denne tilkørsel etableres inden for lokalplansområdet.
Belysningsplanen udarbejdes og godkendes af kommunen, inden udførsel.
Parkering etableres så der er plads til gæster i evt. besøgscenter.

Tekniske anlæg
Biogasanlægget har brug for procesvarme, som kan laves på flere måder: halm eller flisfyret kedel, biogasfyret KV motor eller
varmepumpeløsning. Der er endog muligheder for spildvarme/procesvarme fra Samsø Syltefabrik.
Spor  og ledningsforhold

Spor  og ledninger skal integreres i bygningerne og i terrænet, så det synes mindst muligt.
Kloakering

Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlig kloak efter indhentet tilladelse fra Samsø kommune.
Elforsyning
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El fremføres fra det offentlige elnet
Antenneforsyninger

Der er ikke planlagt fremføring af antenne i anlægget
Varmeforsyning

Varmeforsyningen sker fra eget varmeforsyning i form af procesgas, flis eller varmepumper.
Vandforsyning

Biogasanlægget forsynes fra SydSamsø vandværk.
Vand til procesformål vil i det omfang, det er muligt ske via indvinding af vand fra tagnedløb og fra befæstede arealer, herefter vil der blive
suppleret med vand fra vandværket.
Overfladevand

Der etableres et afskærende grøft mellem tankanlæg og teknisk bygning til opsamling af overfladevand. Vandet ledes til regn bassin,
hvorfra det kan indvindes som teknisk vand. Bassinet udføres med overløb til rørlagt Vester Kanal for afledning af overskudsvand.
Spildevand

Tilslutningen fremgår af den gældende spildevandsplan.
Spildevandsrensning fra bygningerne med sanitært spildevand bliver via offentlig kloakering. Vaskevand fra rengøring af haller, lastbiler etc.
vil blive anvendt i procesformål på anlægget. Vand fra tag og befæstede arealer vil afhængig af forureningsgraden, enten blive anvendt
som teknisk vand på anlægget, blive afledt i nedsivningsanlægget eller behandlet som spildevand.

Forholdet til Kommuneplanen
Kommuneplan 20172029 er vedtaget af Samsø Kommunalbestyrelse 10. oktober 2017,
og fastlægger en række forudsætninger og bestemmelser for lokalområdernes
udviklingsmuligheder i form af retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for
lokalplanlægningen.
Lokalplaner skal redegøre for de kommuneplanretningslinjer, der er relevante for
lokalplanområdet, og for kommuneplanens lokalplanrammer for området.
Hvis lokalplanen ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, skal der redegøres for,
hvad uoverensstemmelsen består i, og at lokalplanen forudsætter at der tilvejebringes et
tillæg til kommuneplanen.
Som grundlag for denne lokalplan er der således udarbejdet kommuneplantillæg nr. 1 til
ovennævnte kommuneplan, der udlægger rammeområde nr. 112 med mulighed for
etablering af biogasanlæg.
Samsø Kommune har i 2012 arbejdet på at finde egnede lokaliteter til et eller flere
biogasanlæg. I processen har der været afholdt møder med interessenter fra bl.a. landbrug
og Danmarks Naturfredningsforening. Det statslige biogassekretariat har bistået med kort
analyse med bl.a. arealrestriktioner.
Kommuneplanen udpegede en biogas arealreservation ved Trolleborgvej. Lokaliteten
udmærker sig ved at være i direkte tilknytning til det overordnede vejnet. Størstedelen af
Samsøs husdyrbrug er placeret indenfor en radius af få kilometer. Den nærmeste nabo er
Samsø Syltefabrik, der er potentiel aftager af varme, og potentiel leverandør af
procesvand til biogas. Området har ikke arealrestriktioner, og der er ikke beskyttet natur
eller grundvandsinteresser (se VVM redegørelsen).

Retningslinjer
Retningslinjerne "kirkeindsigtsområde" og "skovrejsning uønsket" ændres således, at
lokalplanområdet ikke længere er omfattet af disse.
Anlægget skal i øvrigt i videst muligt omfang tilpasses til det eksisterende landskab med
hensyn til det landskabelige og det visuelle udtryk.

Rammebestemmelser
Områdenavn og nr.

Anvendelse generelt

Områdets konkret
Zoneforhold

112  8150 Samsø Biogas
Tungere erhverv til industri  og produktionsvirksomhed med
bl.a. test og demonstrationsanlæg, energiproduktion og
energiformål herunder anlæg til produktion og bearbejdning af
biogas mv. herunder tilhørende faciliteter og bygninger.
Desuden tankanlæg, transport og servicevirksomhed og lign.
Mulighed for besøgscenter til formidling om biogas/cirkulær
økonomi.
Teknisk anlæg  Biogasanlæg med tilhørende faciliteter
Landzone
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Fremtidige zoneforhold
Maks. Bebyggelsesprocent
Maks. Bygningsrumfang i forhold til grundareal
Maks. Bygningshøjde (m)

Bebyggelsesforhold i øvrigt

Landzone
60
3
8,5, 18, 24,5
Ny bebyggelse og anlæg, hvis placering og omfang er fastlagt
gennem lokalplan, skal reguleres ved udlæg af byggefelter
under hensyn til funktionskrav, landskabelige hensyn og
tilpasning af det visuelle samspil med eksisterende
omgivelser. Der fastlægges en større bebyggelsesprocent og
højde, end der i første omgang skal benyttes, så der er
mulighed for opgradering.
Miljøklasse 57
Virksomheder og anlæg i denne miljøklasse er belastende for
miljøet i forskellig grad. Derfor som hovedregel skal de
placeres i industriområder, så der ønskes som minimum en
afstand på 150300 meter til nærmeste nabo mv. samt
miljøbelastende virksomheder.

Miljøforhold

Inden for den ovennævnte afstandszone, må der ikke
etableres beboelse, institutioner og erhvervs virksomheder
uden tilladelse fra Beredskabsstyrelsen.
Der kan ikke forventes tilladelse til nogen form for byggeri
inden for en zone på 50100 meter fra produktionsanlæg og
tankvolde. Se i øvrigt tilhørende VVMredegørelse og
miljørapport for Samsø Biogas.

Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

Etablering af en tilkørsel, samt vejnet og stisystem på
anlægget.

Bestemmelser
Forsyning
Fri arealer og beplantning

Anlægget er forsynet fra SydSamsø Vandværk og har egen
varmeforsyning.
Der er skal være beplantning jf. en plan der udarbejdes med
hensigt at indpasse anlægget i landskabet i forbindelse med
ansøgning om byggetilladelse.

Forholdet til anden planlægning og lovgivning
En lokalplan skal ledsages af en redegørelse, som dels beskriver lokalplanens forhold til
anden planlægning og lovgivning, og som dels angiver om lokalplanens virkeliggørelse er
afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end
Kommunalbestyrelsen.
De temaer og forhold, som lokalplanen berører er beskrevet i de efterfølgende afsnit.

Lokalplaner og byplanvedtægter
Området er i dag ikke omfattet af nogen lokalplan.

Statslige planer
Statslige vandplaner  Vandrammedirektivet

Som en del af implementeringen af Vandrammedirektivet (EuropaParlamentet og Rådets
direktiv 2000/60/EØF) er der udarbejdet vandplaner. Vandplaner har til formål at forbedre
vandkredsløbet, ved at beskytte vandløb og søer. Dette sker ved at reducere bl.a.
udledningen af farlige stoffer i grundvandet.
Grundvandsinteresser

Anlægget ligger inden for et område, som i Regionplanen for Århus Amt er udpeget som et
område med almindelige drikkevandsinteresser (OD).
Generelt vurderes det, at anvendelse til erhvervsformål, i form af teknisk anlæg med
tilhørende faciliteter, ikke vil udgøre en risiko for grundvandsbeskyttelsen.
Habitatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale
naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (BEK nr. 874 af 02/09/2008), i
daglig tale Habitatbekendtgørelsen, stiller krav til udførelsen af en konsekvensvurdering,
hvis et Natura 2000område eller bilag IV arter skønnes at kunne blive berørt af et
projekt. Konsekvensvurderingen indgår som del af VVMredegørelsen.
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Afstanden til Horsens Fjord og Endelave/Svanegrund Natura 2000 området er 4,6 km stik
vest. Området tæt på Samsø er et lavvandet havområde, der indeholder flere rev og
holme, bl.a. Hov Røn, Søby Rev, Svanegrund og Møllegrund.
Hvis der findes bestande af Grønbroget Tudse og Stor Vandsalamander i de nærliggende
vandhuller/moser forventes bestandene ikke påvirket negativt af biogasanlægget. Begge
er bilag IV arter på Habitatdirektivet. Grønbroget tudse er kendt på Samsø fra kystnære
søer og vandhuller. Stor vandsalamander yngler i rene vandhuller uden fiskebestand.
De inspicerede vandhuller syd for anlægget er omgivet af høje træer, så de vil være relativt
koldtvandede og dermed ikke egnede ynglelokaliteter for padder. Øens bestande forventes
ikke påvirket af den minimale øgede Ndeposition, der er beregnet i VVM redegørelsen.
Lokalplansområdet ligger ca. 400 meter fra kirkebyggelinjen. Kirkebyggelinjer §19 har til
formål at beskytte kirker, der ligger mere eller mindre åbent i landskabet, mod der opføres
bebyggelse, som virker skræmmende på kirkerne eller hindre, at kirkerne er synlig i
landskabet. Efter bestemmelsen er det inden for 300 meter fra kirken forbudt at opføre
bebyggelse som er over 8,5 meter højt.
I tilfælde, hvor kirken er omgivet af bymæssige bebyggelse i hele beskyttelseszonen,
gælder forbuddet dog ikke. Beskyttelseslinjen regnes fra kirkebygningen og ikke
eksempelvis fra kirkemuren. Bestemmelsen omfatter alt byggeri, herunder også placering
af siloer, elmaster og vindmøller.
I lokalplanområdet findes der beskyttede stenog jorddiger, der ifølge
naturbeskyttelseslovens § 4 ikke må foretages ændringer af tilstanden af sten og
jorddiger og lignende. Der er ansøg om at kommunalbestyrelsen kan meddele
dispensation til indgreb i særlige tilfælde, jf. loven §65, stk. 3.
Der er i 2016 identificeret et paragraf 3 beskyttet overdrev i en afstand af 100200 m fra
anlægget, stik vest for. Overdrevet udgør ca. 4500 m2 og er et typisk kalkoverdrev, men
flere karakteristiske overdrevsarter i på en stejl, tør sydvendt skråning. Naturmæssigt
ligger artsindekset lidt under middel (måske pga. årstiden for vegetationsanalysen), og
strukturindekset ligger lidt over middel. Den beregnede naturtilstand lander på 0,459 = III
= "middel" på en skala fra I til V, hvor I = høj naturtilstand og V er dårlig naturtilstand.
Biogasanlægget placeres i åbent landbrugsland. Inden for 500 m afstand er registreret 5
mindre vandhuller/søer, som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Alle disse er kraftigt
næringspåvirket af det omgivende landbrugsland. Derfor forventes det ikke at
biogasanlægget vil kunne ændre på deres generelle naturtilstand.
Efter Naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1, må der ikke foretages ændringer af tilstanden
af arealet inden for 100 meter fra beskyttede fortidsminder. Inden for en radius på ca.
400500 meter findes der tre rundhøje som er under fredede fortidsminder og beskyttet
af regler om beskyttelseslinjer. Kommunen administrerer regler og kan i særlige tilfælde
give dispensation, efter Naturbeskyttelsesloven §65, stk3.

Bygge og beskyttelseslinjer
Der er registreret et beskyttet dige i lokalplanområdets sydlige ende. Ifølge
naturbeskyttelseslovens § 4 ikke må foretages ændringer af tilstanden af sten og
jorddiger og lignende. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til indgreb i særlige
tilfælde, jf. loven §65, stk. 3.

Miljø
Virksomhedsstøj

Virksomheder, der etablerer sig i området, må ikke påføre omgivelserne et støjniveau, der
overstiger de grænseværdier, der er gældende i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5
/1984 om "Ekstern støj for virksomheder", her gælder der forskellige vejledende
grænseværdier for dagperioden, aftenperioden og natten. Biogasanlægget hører under
erhvervsog industriområder og her er grænseværdierne fastsat til 70/70/70dB.
I forbindelse med Biogasanlægget, vil de støjende elementer være gasmotor, ventilation
samt lastbiler mv. Lokalplanområdet inddrager to eksisterende boliger, hvoraf den ene skal
nedrives, mens den anden evt kan udlejes. Afstanden til nærmeste nabo er kort omen
anlæggets samlede støjbelastning vil ikke overstige de grænseværdier, der er fastsat af
Miljøstyrelsen ved bolig i det åbne land (55/45/40 dB). Anlægget opføres med en lukket
kombineret modtagehal/aflæsningshal, ventilationerne og gasmotor placeres i
støjdæmpede bygninger.
Lugt

Lugt fra virksomheden reguleres ved hjælp af grænseværdier fra virksomhedens bidrag til
lugt i omgivelserne og krav til virksomhedens drift. Lugtvejledningen der er omfattet af
Miljøstyrelsen, fastsætter den vejledende grænseværdi for lugt i boligområder til 510
lugtenheder/m3. I industriområder og åbne landområder kan grænseværdien i visse
tilfælde lempes med en faktor 23. Grænseværdien for lugt danner grundlag for
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dimensionering af skorstenshøjden på virksomheder, der udleder lugtstoffer via skorstene.
For at begrænse lugtgener, kan der etableres overdækning, flydelag på beholdere eller
opbevaring i lukkede beholdere. I denne forbindelse vil udsugningsluft komme fra en lukket
lagerhal og fra af og pålæsningshal vil ligeledes suges ud (punktudsugning) og behandles i
et biologisk rensningsanlæg, der består af fysiske materialer (leca, plast granuler og/eller
barkflis) der holdes fugtige og med kontrolleret pH således at den bakterieflora der dannes
vil nedbryde lugtende stoffer (især svovlholdige), inden den rensede afgangsluft udledes fra
skorsten. Anlægget dimensioneres til to faser, hhv. et forfilter og et hovedfilter, til at
kunne rense 42.000 m3 luft /time.
Lov om Miljøvurdering

Samsø kommune afgjorde, at planforslaget er miljøvurderingspligt i henhold til lov om
miljøvurdering. I henhold til §7 stk. 3 i lov om miljøvurdering af planer og programmer har
VVMredegørelsen erstattet miljørapporten. Samsø kommune har påset at begge
regelsæt er overholdt.
Miljøbeskyttelsesloven

Biogasanlægget er omfattet af bekendtgørelse om miljøgodkendelse af listevirksomhed
(jf. punkt 5.3 b i "Bekendtgørelsen nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af
listevirksomhed) og skal have en miljøgodkendelse, idet der er tale om nyttiggørelse eller
en blanding af nyttiggørelse og bortskaffelse af ikkefarligt affald, hvor kapaciteten er
større end 100 tons/dag, og metoden er anaerob nedbrydning. Miljøgodkendelsen er
udarbejdet i sideløbende med lokalplanen og skal i offentlig høring i min. 8 uger.
Miljøgodkendelsen fastlægger grænseværdier for eksempelvis lugt, støj og forurening fra
anlægget.
Spild af biomasse

Som en forebyggende foranstaltning i forbindelse med et eventuelt brud på en
biogasreaktortankene, skal der etableres et reservoir, der kan opsamle reaktortankens
indhold (beskrevet tidligere i afsnittet om ubebyggede arealer). Lokalplanen har derfor
gjort det til en betingelse for, at ny bebyggelse kan tages i brug, at et sådant reservoir er
etableret.
Nitratdirektivet

Nitratdirektivet (EuropaParlamentet og Rådets direktiv 91/676/EØF) har til formål at sikre
vandkredsløbet mod forurening af nitrater, der stammer fra landbruget. I VVM
redegørelsen vil restprodukterne fra anlægget (afgasset biomasse) blive vurderet i henhold
til direktivet. Direktivet er implementeret i dansk lovgivning ved bl.a.
husdyrbekendtgørelsen, gødskningsloven og miljøbeskyttelsesloven.

Museumsloven

Museumsloven

(LBK nr 1505 af 14/12/2006)
§ 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig

Ved påbegyndelse af bygge og anlægsarbejde i lokalplanområdet kan bygherren eller den,
for hvis regning et jordarbejde udføres, i henhold til museumslovens § 25 anmode det
lokale ansvarlige museum om at tage stilling til, hvorvidt arbejdet berøre væsentlige
fortidsminder. Museet skal herpå inden for en frist på 4 uger komme med en udtalelse, der
eventuelt vil blive baseret på en arkæologisk forundersøgelse.
Det lokalt ansvarlige museum:
Specialmuseum i arkæologi og etnografi
Moesgaard museum, Moesgård allé 15, 8270 Højbjerg Århus

virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer,
konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og
gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den
sammenhæng, hvori disse spor er anbragt.
Stk. 2. Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal
arbejdet standses, i det omfang det berører fortidsmindet.
Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller
det nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske
museum.

Tlf. 87394000, info@moesgaardmuseum.dk
Har bygherre eller entreprenør ikke indhentet en sådan udtalelse vil udgifter til standsning
af arbejdet (i op til et år) og til arkæologiske undersøgelser påhvile bygherren.
Gældende regler og vejledninger kan findes på Slots og Kulturstyrelsens hjemmeside
www.slks.dk.
Der er ansøgt om dispensation fra Museumsloven for om nødvendigt at kunne fjerne en
del af et beskyttet jord/stendige i lokalplanområdet.
Arkæologiske undersøgelser Museumsloven (LBK nr. 1505 af 14/12/2006)
Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra
tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og
gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er
anbragt § 27.
Findes der under jordarbejde spor af fortidsminder, skal arbejdet standses, i det omfang
det berører fortidsmindet. Fortidsmindet skal straks anmeldes til kulturministeren eller det
nærmeste statslige eller statsanerkendte kulturhistoriske museum §27 stk. 2.

Landbrugspligt
På ejendomme inden for lokalplanområdet, som er omfattet af landbrugspligt og som kan
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udstykkes og bebygges, er det en forudsætning, at Direktoratet for Fødevareerhverv giver
tilladelse til at ophæve landbrugspligten.

Vejlovgivning og vejplanlægning
Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der
kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens §
100).
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplan forslaget er det fundet nødvendigt med en ny
tilkørselsvej til området af trafiksikkerhedsmæssige årsager.
Som følge af transportbehovet i forbindelse med driften af Biogasanlægget, er det vigtigt
at der er gode forbindelser til det overordnede vejnet. Ligeledes er det vigtigt at det er
med kortest mulig afstand til bl.a. Samsø Syltefabrik der er potentiel aftager af gas og
varme, og potentiel leverandør af procesvand til biogas, men også størstedelen af Samsøs
husdyrbrug er placeret indenfor en radius af få kilometer.

Jordforurening
Hvis bygherre i forbindelse med bygge eller jordarbejde støder på en forurening, skal
arbejdet standses ifølge § 71 i lov om forurenet jord. Forureningen skal anmeldes til
Samsø kommune, og arbejdet må først genoptages efter 4 uger, eller når kommunen har
taget stilling til, om der skal fastsættes vilkår for arbejdet.
Der er registret jordforurening på vidensniveau 1 iht. Jordforureningsloven (V1), denne er i
Permelille ved Trolleborgvej (rammeområde nr. 62), her er der kendskab til aktiviteter, der
kan have forårsaget forurening på arealet. Samsø kommune har ikke kendskab til at der
er jordforurening i lokalplansområdet.

Et areal betegnes som kortlagt på
vidensniveau 1 (V1), hvis der er
tilvejebragt en faktisk viden om aktiviteter
på arealet eller aktiviteter på andre
arealer, der kan have været kilde til
jordforurening på arealet.
Et areal betegnes som kortlagt på
vidensniveau 2 (V2), hvis der er
tilvejebragt et dokumentationsgrundlag,
der gør, at det med høj grad af sikkerhed
kan lægges til grund, at der på arealet er
en jordforurening af en sådan art og
koncentration, at forureningen kan have
skadelig virkning på mennesker og miljø.

Miljøvurdering og VVMredegørelse
Lovkrav

Miljøvurdering af planer og programmer "Lov om miljøvurdering af planer og programmer"
(LBK 425 af 18. maj 2016) opstiller kriterier for, hvilke planer og programmer, der kræver
udarbejdelse af en miljøvurdering.
Scoping

Scoping for miljørapport  høring hos myndigheder og øvrige interessenter.
Scoping notatet indarbejdede disse forslag til hvad VVMredegørelsen skal omfatte.
Deriblandt blev det anbefalet at holde en høring om placeringer i sensommeren 2016 for at
om muligt at afgrænse antallet af placeringsmuligheder og tage forslagene seriøst. Der blev
udarbejdet er notat om de i alt 5 foreslåede placeringer ud fra tilgængelige oplysninger.
Der blev holdt kort stjernehøring af grundejere, naboer, organisationer, foreninger,
myndigheder, virksomheder og borgere i periode 10.24. august 2016, inkl. et
borgermøde med besigtigelser den 18. august på Samsø Energiakademi. Høringsperioden
blev forlænget inkl. foretræde til Teknisk udvalg en 30. november 2016 og der blev
arrangeret tur for borgere og politikere til jyske biogasanlæg den 1. november 2016.
Miljørapport

Miljørapport indgår som en integreret del af VVMredegørelsen, der er udarbejdet parallelt
med lokalplanen.
VVM

VVMredegørelsen offentliggøres samtidigt med lokalplanen. Ikketeknisk resume til VVM
redegørelsen er vedlagt som bilag til lokalplanen.

Planlovens VVMbestemmelser
Ifølge planlovens § 11g må visse typer af virksomheder og anlæg ikke påbegyndes, før kommunen eller Miljøministeriet har fastsat
retningslinjer for virksomhedens eller anlæggets udformning og beliggenhed i en VVMredegørelse (Vurdering af Virkningen på Miljøet).
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Ved planlægningen for et biogasanlæg stiller Planloven krav til, at enkeltanlæg, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, ikke må
påbegyndes, før der er tilvejebragt retningslinjer i kommuneplanen om beliggenheden og udformningen af anlægget med tilhørende VVM
redegørelse.
Ved planlægning for et biogasanlæg fastlægges, om der skal udarbejdes en vurdering af anlæggets virkning på miljøet (VVM).
Lovgrundlaget er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015, "Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og
private anlægs virkning på miljøet".
Biogasanlæg, opført på VVMbekendtgørelsens bilag 1, pkt. 10, er obligatorisk VVMpligtige jf.: "Anlæg til bortskaffelse af ikkefarligt
affald ved forbrænding eller kemisk behandling (som defineret i bilag 1 til direktiv 20087987EF afsnit D9) med en kapacitet på over 100
tons/dag".
Samsø Biogas har en kapacitet på mere end 100 tons/dag, og er dermed obligatorisk VVMpligtigt.

Servitutter
Det er ejere og bygherrens eget ansvar, at sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der
har betydning for bygge og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle
rør, kabler eller ledninger er tinglyst.
Private tilstandsservitutter, der er i strid med lokalplanen ved lokalplanens endelige
vedtagelse, aflyses. Samsø Kommune gør opmærksom på, at man ikke har ansvaret for
eventuelle fejl og mangler i oversigten.
I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen er registreret følgende tinglyste servitutter,
som kan have betydning for bygge og anlægsarbejde inden for lokalplanområdet:
Der er tinglyst vejret og vedligehold til matrikel 10b som skal respekteres (se i øvrigt bilag
2).

Bonusvirkning
Da lokalplanområdet skal vedblive at ligge i landzone og lokalplanen indeholder
bestemmelse om, at den erstatter de tilladelser efter Planlovens § 35 stk. 1
(landzonetilladelse), som er nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, har planen
bonusvirkning i henhold til planlovens § 15 stk. 4. Jævnfør endvidere § 2 stk. 4 i
bestemmelserne.

Planloven
(LBK nr 937 af 24/09/2009)
§ 35. I landzoner må der ikke uden
tilladelse fra kommunalbestyrelsen
foretages udstykning, opføres ny
bebyggelse eller ske ændring i anvendelsen
af bestående bebyggelse og ubebyggede
arealer, jf. dog §§ 3638.

Tilladelser fra andre myndigheder
Politiet

Udformning af tilslutning af tilkørsel til Trolleborgvej kræver godkendelse af
vejmyndigheden med samtykke fra politiet færdselsloven §100.
Risikomyndigheder

Anlægget vurderes ikke at være omfattet af risikobekendtgørelsen.
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Beredskab

Biogasanlægget vurderes at være omfattet af Beredskabslovens bestemmelser. Opførelse,
indretning og drift skal derfor som udgangspunkt ske efter vilkår meddelt af Østjyllands
Brandvæsen.
Landbrugspligt

På ejendomme inden for lokalplanområdet, som er omfattet af landbrugspligt og som kan
udstykkes og bebygges, er det en forudsætning, at Direktoratet For Fødevareerhverv
giver tilladelse til at ophæve landbrugspligten.
Museumsloven

Anlægsarbejde inden for lokalplanområdet må ikke ske uden orientering af
museumsmyndighederne, jævnfør kapitel 8 i Museumsloven. Bygherre skal være
opmærksom på, at hvis der i forbindelse med anlægsarbejde i området påtræffes jordfaste
fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal anlægsarbejdet (jf. Museumsloven §
27, lov nr. 1505 af 14. december 2006) omgående indstilles i det omfang, det berører
fortidsmindet, og det lokale museum adviseres. Derfor kan der med fordel foretages en
forundersøgelse af arealet.

Samsø kommune og godkendelse
Overfladevand

Der skal i forbindelse med udledning af overfladevand, ansøges hos Samsø Kommune om
en udledningsaftale.
Spildevand

Der er udarbejdet en spildevandsplan for byerne og det åbne land på Samsø som kan
læses på Samsøs hjemmeside. Formålet er at lede hovedparten af øens spildevand til
Ballen renseanlæg og at sikre en forbedret spildevandsrensning i det åbne land.
Tilladelse om tilslutning til offentlig kloak fremgår af den gældende spildevandsplan.
Miljøgodkendelse

Projektets realisering forudsætter, at der udstedes en miljøgodkendelse for
biogasanlægget.
Miljøgodkendelsen er udarbejdet jf. "lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni om
godkendelse af listevirksomhed", idet der er tale om nyttiggørelse eller en blanding af
nyttiggørelse og bortskaffelse af ikkefarligt affald, hvor kapaciteten er større end 100
tons/dag, og metoden er anaerob nedbrydning. VVMtilladelse er inkluderet i
miljøgodkendelsen for virksomheden.
Vejforhold

Ved etablering af en tilkørsel til området, skal der ansøges om tilladelse hos Samsø
kommunes vejmyndighed.

Midlertidige retsvirkninger
Indtil forslaget er endeligt vedtaget og offentlig bekendtgjort af kommunalbestyrelsen, må
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe
indholdet af den endelige plan. Det gælder efter planlovens § 17, at når et forslag til
lokalplanen er offentliggjort efter § 24, må ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke
bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den
endelige plans indhold.
Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan
kommunalbestyrelsen under visse forudsætninger give tilladelse til udnyttelse af en
ejendom i overensstemmelse med forslaget.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra offentliggørelse af lokalplansforslaget og indtil
den endeligt vedtagne lokalplan er offentliggjort, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelse
af lokalplansforslaget.
For så vidt angår planens endelige retsvirkninger henvises til planens bestemmelser herom.

84 Samsø Biogas
§ Hjemmel
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1529 af 23. november 2015 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed
følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§ 1 Formål
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Lokalplanens formål er at sikre,
1.1 at der i lokalplansområdet kan opføres et biogasanlæg med tilhørende tanke, skorstene, opgradering af gas m.v.
1.2 at fastlægge at vejadgang til anlægget sker via Trolleborgvej
1.3 at anlægget ved fastsættelse af højder og farvevalg udføres under hensyntagen til det omkringliggende landskab
1.4 etablering af volde og beplantningsbælter sker under hensyntagen til det omkringliggende landskab
1.5 etablering af et reservoir der tilbageholder biomasse i tilfælde af uheld.

§ 2 Lokalplanens område
2.1 Lokalplanen afgrænses som vist i kortbilaget, og udgør del af matr. 7a, 10s samt 10t, 10b, 8b og 10l.

§ 3 Områdets anvendelse
3.1 Lokalplanområdets anvendelse fastlægges til teknisk anlæg i form af et Biogasanlæg med tilknyttede bygninger, tanke og
andre funktioner inden for den nødvendige produktion, forarbejdning, oplagring og afsætning af gas, biomasse og
gødningsprodukter.

§ 4 Udstykning
4.1 Udstykning kan ske efter gældende lovgivning

§ 5 Vej, sti og parkeringsforhold
5.1 Adgang til Lokalplanområde sker fra Trolleborgvej.
5.2 Adgangsvejen anlægges i minimum 5 meter i bredden.
5.3 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.
5.4 Belysningsplan udarbejdes af Samsø Kommune.

§ 6 Tekniske anlæg
6.1 Vandforsyning skal ske fra SydSamsø Vandværk.
6.2 Området skal kloakeres i henhold til Samsø Kommunes spildevandsplan.
6.3 Der skal sikres fornøden vandforsyning til brug for brandslukning. Vandforsyningens art og omfang skal afklares med
Østjyllands Brandvæsen.
6.4 Alle permanente ledninger og kabler skal fremføres under terræn.
6.5 Varmeforsyning sker fra egen forsyning, baseret på gas, flis eller varmepumper.

§ 7 Bebyggelsens omfang og placering
7.1 Bebyggelse, reaktortanke og andre tankanlæg samt skorstene m.v. skal omtrentlig placeres som vist i bilag 3. Der kan
dog forekomme omplaceringer efter detailprojektering.
7.2 Bygningerne må opføres med en maksimal højde på 8,5 meter, læssehal maksimalt 18 meter og reaktortanke med en
maksimal højde på 24,5 meter. Andre tankanlæg må ikke overstige nogen del af hovedbygningen. Skorstene og lignende
kan opføres med en højde, der er nødvendig for at tilgodese miljømæssige forhold.

§ 8 Bebyggelsens ydre fremtræden
8.1 Ydre bygningerog tagflader på bebyggelser og tanke skal udføres i materialer og farver, der falder naturligt ind i
anlæggets omgivelser.
8.2 Bebyggelsernes ydre må af hensyn til sikkerheden ikke give anledning til generende solrefleksioner.

§ 9 Ubebyggede arealer
9.1 Beplantningsplan vil blive udarbejdet ifbm. detailprojektering og ansøgning om byggetilladelse
9.2 Etablering af jordvold rundt om arealet på 1,5 m højde

§ 10 Bonusvirkning
10.1 Etablering af byggeri, anlæg og konstruktioner i lokalplanområdet efter
bestemmelserne i lokalplanen kræver ikke tilladelse efter Planlovens § 35 stk. 1
(landzonetilladelse).

§ 11 Tilladelser fra andre myndigheder
11.1 Der kræves dispensation efter museumslovens til at nedlægge en del af dige i lokalplansområdet.

§ 12 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse
Ny bebyggelse inden for området må ikke tages i brug før:
12.1 At bebyggelsen er tilsluttet kloaksystemet eller lokalt behandlingsanlæg.
12.2 At bebyggelsen er tilsluttet elforsyning.
12.3 At vejog parkeringsarealer er anlagt i overensstemmelse § 5 (i lokalplanens bestemmelser).

§ 13 Lokalplanens retsvirkninger
13.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planloven §
18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Den eksisterende lovlige anvendelse kan forsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af
de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.
13.2 Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med
principperne i planen. Mere væsentlige ændringer kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.
13.3 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
13.4 Forhold, der ikke er reguleret af lokalplanen, er omfattet af de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i
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byggelovgivningen.
13.5 I forhold til lov om planlægning § 47, kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over
ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen.

§ 14 Vedtagelsespåtegnelse
14.1 Lokalplanen er vedtaget endeligt af Samsø Kommunalbestyrelse den 12. december 2017.
På kommunalbestyrelsens vegne
Marcel Meijer Mogens Wehrs
Borgmester Kommunaldirektør.
Lokalplanen er offentliggjort på Samsø Kommunes hjemmeside den 5. februar 2018.

Øvrige bilag
Bilag 1: Ikketeknisk resume af VVMredegørelse
Bilag 2: Oversigt over tinglyste servitutter
Bilag 3: Foreslået placering af anlægget
Bilag 4: Visualisering af anlægget

Ikketeknisk resume af VVM redegørelsen
bilag_1_ikketeknisk_resume_vvm.pdf (434.1 KB)

Foreslået placering af anlægget
bilag_3_foreslaaet_teknisk_placering_af_anlaegget_i_lokalplanaomraade_84.pdf (302.5 KB)

Oversigt over tinglyste servitutter
bilag_2_oversigt_over_tinglyste_servitutter_lokalplan_84_samsoe_biogas.pdf (115.8 KB)

Visualisering
bilag_4_visualiseringer_final.pdf (2.6 MB)
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