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566.
Godkendelse af dagsorden - TU 27.10.2021
Sagsnr.: S2018-4017
Beslutning

Dagsorden godkendt.
Sagsfremstilling
Godkendelse af dagsorden - TU 27.10.2021

567.
Foretræde for Øvelseshusets venner, TU
Sagsnr.: S2015-1142
Problemstilling

Repræsentanter fra foreningen til bevarelse af Øvelseshuset er inviteret til et foretræde for TU, for
at berette om status for foreningens arbejde med en restaurering af Øvelseshuset.
Løsningsmuligheder og indstilling
Ingen bemærkninger.
Sagsfremstilling
Formålet med foretrædet er, at foreningen kan fremlægge deres synspunkter vedrørende sagen.
Der afsættes 15 minutter til et foretræde, hvor man kort kan fremføre synspunkter om en konkret
sag. Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort
dialog om sagen. Den egentlige politiske behandling af sagen foregår efterfølgende for lukkede
døre.
Foreningen har forud for mødet fremsendt vedlagte 2 bilag for at give en aktuel status på projektet.
Økonomi og personale
Ingen bemærkninger.
Tidligere beslutninger
19-02-2020: TU sag 299: Foretræde for øvelseshusets venner, TU
Beslutning:
Foretræde for fire repræsentanter fra Øvelseshusets venner.
TU anbefaler, at Øvelseshusets venner søger foretræde for SKU for at afsøge mulighederne for at en
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kommunal medfinansiering som en del af skolebyggeriet.
Sagen sendes videre til ØU og KB til orientering.
04-09-2019: TU sag 221: For foreningen til bevarelse af øvelseshuset, TU
Beslutning:
Foretræde af repræsentanter fra foreningen til bevarelse af Øvelseshuset.
Udvalg for teknik og miljø beslutter, at der gives 6 måneder til at afklare finansieringen af projektet,
hvorefter der indkaldes til et nyt foretræde senest på TU mødet i februar 2020.
TUs beslutning sendes til orientering i ØU og KB.
30-01-2019: TU sag 145: Foretræde vedrørende status for øvelseshuset (tidligere Rottehullet), TU
Beslutning:
Foretræde ved 3 repræsentanter for Foreningen Øvelseshusets venner.
Udvalget for teknik og miljø ønsker, at foreningen afklarer hurtigst muligst dog senest i fm
udvalgsmødet d. 4. september 2019, om der er tilvejebragt 100% finansiering til renovering af
Øvelsessalen.
Eventuelle fremadrettede driftsudgifter til øvelseshuset er ikke afklaret.
Støtteerklæring fra forvaltningen fremsendes.
Videresendes til orientering til ØU og KB.
Dialog og høringer
Ingen bemærkninger.
Beslutning
Øvelseshuset forventer svar fra Salling Fondene i indeværende uge 43, som umiddelbart derefter
sendes til kommunen.
Ansøgning i forhold til landsbypuljemidler fastholdes med fokus på området.
Sagen sendes videre til ØU og KB.

Bilag

Bilag 1. Budget, finasiering
Bilag 2. Områdets historie

568.
Toiletforhold på borgerforeningens plads i Ballen, TU
Sagsnr.: S2018-5030
Problemstilling

I henhold til udviklingsplan for Ballen anmodes udvalget om, at tage stilling til udspil fra Ballen
Borgerforening omkring toiletforhold.
Løsningsmuligheder og indstilling
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Løsningsforslag 1: Udvalget fastholder oplægget fra Teknisk Forvaltning med fjernelse af gammel
toiletbygning og etablering af ny toiletbygning med handicaptilgængelighed og udendørs bruser.
Løsningsforslag 2: Udvalget vælger oplægget fra Ballen Borgerforening, som omhandler ny
toiletbygning ved borgerforeningens hal. Der vil være offentlig adgang, når der er arrangementer.
Samtidigt ønsker borgerforeningen at bibeholde de gamle toiletter med en mindre renovering.
Løsningsforslag 3: Udvalget forholder sig til de faktuelle oplysninger i sagen og tager en drøftelse
ud fra de forskellige ønsker og muligheder, for derefter at træffe en beslutning.
Løsningsforslag 4: Udvalget sender sagen tilbage til Forvaltningen til fornyet behandling efter en
drøftelse i udvalget.
Chefen for teknisk forvaltning imødeser en indstilling efter drøftelse i udvalget.
Sagsfremstilling
På TU mødet den 20.09.2021 blev der på pkt.55 givet en status på delprojekter for Ballen
udviklingsplan. I forhold til delprojektet med "handicaptoilet med offentlig adgang og udendørs
bruser" udbad udvalget sig en tilbagemelding fra Ballen Borgerforening.
Ballen Borgerforening har udtrykt ønsker om en anden placering af toiletbygningen, ikke direkte
offentlig adgang og vil ikke stå for rengøringen ved en offentlig åbning.
Forvaltningen har haft kontakt med borgerforeningen, som har givet følgende svar tilbage:
Vi har talt om tingene, og vi kan bekræfte følgende :
Toiletterne vil være åbne, når der bliver afholdt arrangementer, og derved være offentligt
tilgængelige
Toiletterne skal opføres op til hallen, og ikke som erstatning for de nuværende toiletter.
Der skal ikke være adgang til de nye toiletter fra det fri. Adgang skal kun være gennem hallen.
Vores begrundelser herfor er:
Det projekt, som Kalle Nøstvik har fremkommet med, kan ikke holde budgettet på de Kr. 300.000,Vores projekt kan holdes under de Kr. 300.000,- og vil være i forbindelse med hallen.
Vores projekt vil honorere håndværkere på øen, og ikke uden ø's
Vi vil få 4 toiletter i stedet for 2.
Af grunde til at ikke holde toiletter åbne, når der ikke afholdes arrangementer :
Det vil kræve daglig rengøring, som borgerforeningen ikke kan stå inde for
Det vil være en bekostelig affære, som borgerforeningen ikke har råd til.
Vi har oplevet autocampere, som tømmer deres lokumsspande i toiletterne, desværre uden at
ramme rent, med en derved meget ulækker rengøring efterfølgende.
Derudover skal det nævnes, at hvis der ville være adgang fra det fri, vil man i ro og mag kunne lave
indbrud til hallen fra toiletterne uden det vil kunne ses udefra.
Det skal også nævnes, at hvis vores projekt gennemføres, vil der være overskud til at lave
forbedringer så som gulvafløb i de nuværende toiletter.
Tom Asmussen
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Ballen og Omegns Borgerforening
Forvaltningen har mødtes med borgerforeningen på deres plads i Ballen den 08.10.21. Her
gennemgik borgerforening og forvaltning de forskellige muligheder. Der blev lagt op til, at de
forskellige modeller foreligges Teknisk Udvalg, som derefter bedes træffe en beslutning.
Økonomi og personale
Der er afsat 300.000 kr til delprojektet med toilettet.
Forvaltningen har udarbejdet projektforslag (vedlægges som bilag).
Tidligere beslutninger
10.03.2021: TU pkt.475. Anlægsbevilling til projekter fra Udviklingsplanen for Ballen og Ballen
lystbådehavn, TU-ØU-KB.
20.09.2021: TU pkt.555. Status på delprojekter for Ballen udviklingsplan, TU.
Dialog og høringer
Ballen Borgerforening har haft møde med arkitekt Kalle Nøstvik og Forvaltningschef for teknisk
forvaltning den 27.08.2021 på Rådhuset.
Forvaltningschefen har den 08.10.2021 haft møde med 3 repræsentanter fra Ballen Borgerforening
på deres plads i Ballen.
Beslutning
Løsningsforslag 2: Udvalget vælger oplægget fra Ballen Borgerforening, som omhandler ny
toiletbygning ved borgerforeningens hal. Der vil være offentlig adgang, når der er arrangementer.
Samtidigt ønsker borgerforeningen at bibeholde de gamle toiletter med en mindre renovering.

Bilag

0_Borgerforeningenspladsen
B2-Løsningsprincip
D1_Budget

569.
Klimakompensation i Samsø Kommune, TU-ØU-KB
Sagsnr.: S2021-1508
Problemstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26. januar 2021 besluttet følgende;
Administrationen pålægges at udarbejde en sagsfremstilling om mulig klimakompensation i
kommunale tilbud som beskrevet i forslaget.
I sagsfremstillingen ønskes desuden beskrevet mulighederne for at skifte til alternative
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brændstoffer.
Løsningsmuligheder og indstilling
Løsningsforslag 1: Samsø Kommune kompenserer for kørsel på diesel og benzin i 2021 med
kommunale biler. Klimapuljen finansierer kompensationen i 2021, mens det i de kommende år skal
afholdes af de enkelte afdelingers brændstofbudget.
Løsningsforslag 2: Samsø Kommune undersøger muligheden for, at klimakompensere for det
fossile brændstofforbrug på Isabella og Lilleøre. Klimapuljen anvendes til at finansiere
kompensationen.
Løsningsforslag 3: Forvaltningen bedes undersøge muligheden for, at skifte de sidste kommunale
diesel- og benzinbiler ud til fordel for elbiler i 2022. Klimapuljen kan anvendes til udgifter i
forbindelse med undersøgelsen af udskiftningen.
Løsningsforslag 4: Forslaget sendes retur til forvaltningen med ønske om nye muligheder for
klimakompensation i Samsø Kommune.
Chefen for teknisk Forvaltning indstiller løsningsforslag1 og 3.
Sagsfremstilling
Samsø kommunes Klimahandlingsplan fra 2020 angiver en række muligheder for at nå de
opstillede mål. Som udgangspunkt handler det om at begrænse udslip af klimagasser fra øen, men
derudover er der muligheder for at påvirke klimagasregnskabet ved forskellige former for
klimakompensering.
Der er i princippet flere muligheder
Fremstilling af lokalt produceret biogas/andre grønne brændstoffer til at erstatte fossile energikilder
Køb af grønne brændstoffer (Biodiesel, bioLNG), hvor et certifikat dokumenterer at merprisen giver
erstatning for fossilt energi - eller fx skovrejsning i et udviklingsland.
Opkrævning af et lille ekstrabeløb for kommunalt forbrug af fossile energikilder, som kan anvendes
til at lave lokal kulstofbinding
o Fx lokal skovrejsning (50-100 års virkning)
o Lokal naturgenopretning (ca 10 års virkning)
o Produktion af biokul til 'carbon lagring' i landbrugsjord (500 års virkning)
Der er besluttet, at der skal etableres en "Klimaskov" ved Tranebjerg som et første skridt. Samsø
Kommune har lagt jorden til, mens skovtilplantningen skal betales af private og virksomheder
igennem donationer - som i realiteten er private eller virksomheders klimakompensation. Sådanne
arealbaserede klimakompensationer kræver ofte køb af jorden, medmindre man kan lave
langtidsaftaler med lodsejerne.

Forvaltningen anbefaler, at Samsø Kommune "tager egen medicin" og kompenserer for kørslen i
personbiler på diesel og benzin indtil alle køretøjerne er omstillet til vedvarende energi. Klimapuljen
kan finansiere kompensationen i 2021. Det anbefales, at kompensationen fremover afholdes af de
enkelte afdelingers brændstof budget. Hvilke også kan medvirke til, at fremskynde omstillingen til
vedvarende energi i køretøjerne yderligere.
Derudover drøftes muligheder for at klimakompensere det fossile brændstofforbrug på Isabella og
Lilleøre.
De er muligt at gå på følgende hjemmeside for at kompensere for kørslen i bil ved at plante træer i
sen samske klimaskov. http://renbilrejse.dk/
På samme måde kan man kompenserer for flyrejser: https://renflyrejse.dk/
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Her anbefaler forvaltningen, at kommunale tjenesterejser i fly fremover skal klimakompenseres, fx i
lokale klimaskove.
Samsø Kommune har i uge 40.2021 fået en flot førsteplads som den kommune, der har flest
kommunale biler, som kører på el. 27 ud af 40 biler kører på el. Der mangler altså en udskiftning af
13 biler fra diesel og benzin til el.
Økonomi og personale
Der er forbrugt 244.000 kr ud af et udmøntet budget på 325.000 kr på klimapuljen i 2021. Der
henstår således 81.000 kr i klimapuljen.
Tidligere beslutninger

27/08/2019 KB sag nr. 357. Beslutning vedr. etablering af klimaskov ved Tranebjerg, TU - ØU - KB.
26.05.2020: KB sag. nr.525. Klimahandlingsplan 2020, TU-ØU-KB.
Dialog og høringer
Ingen bemærkninger.
Beslutning
Forslaget sendes retur til forvaltningen med ønske om nye muligheder for klimakompensation i
Samsø Kommune (Løsningsforslag 4).
Forvaltningen bedes undersøge de juridiske rammer for, at man frivilligt kan foretage en
indbetaling.

570.
Havneregulativ for kommunale havne på Samsø, TU-ØU-KB
Sagsnr.: S2021-4712
Problemstilling

Samsø Kommune vil med oprettelsen af eget havneregulativ samle de overordnede elementer fra
havneloven og standardreglementet til lokale forhold på Samsø.
Løsningsmuligheder og indstilling
Løsningsforslag 1: Udvalget indstiller havneregulativet til godkendelse.
Løsningsforslag 2: Udvalget sender havneregulativet tilbage til forvaltningen med bemærkninger.
Løsningsforslag 3: Udvalget indstiller ikke havneregulativet til godkendelse.
Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsningsforslag nr.1.
Sagsfremstilling
Samsø Kommunes lystbådehavne i Ballen, Langør og Maarup reguleres for nuværende efter en
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overordnet havnelov og standardreglement for havne.
Teknisk Forvaltning ønsker med et havneregulativ for Samsø Kommune at tilgodese sejlerne, men
også gøre det nemmere at passe havnene lokalt.
Et havneregulativ beskriver de lokale forhold og kan dermed fastsætte antallet af fastliggerpladser.
Et regulativ kan fastsætte sæsonen, som fastligger kan påregne at kunne ligge i havnene. Dette også
af hensyn til de vinterforanstaltninger, som havnene har ansvaret for.
Herved kan havnens personale nemmere anvise pladser til gæstesejlere og disse kan på forhånd
bekendtgøre sig med mulighederne i de enkelte havne.
Samsø Kommune er udfordret på flere sejlere, som ønsker at bo fast i deres både. Et regulativ
beskriver forholdene omkring dette og dermed havnenes ansvar drift året rundt.
Et havneregulativ skal leve op til formålet på Samsø: høj service - hjælpe hinanden - være
opmærksom og vise hensyn!
Økonomi og personale
Det godkendte takstblad for 2022 tager højde for et nyt havneregulativ.
Tidligere beslutninger
Ingen tidligere beslutninger.
Dialog og høringer
Grundlaget for og ønsket om et havneregulativ er drøftet med medarbejderne på havnene.
Desuden efterspørges det af mange lystsejlere.
Beslutning
Udvalget sender havneregulativet tilbage til forvaltningen med bemærkninger (løsningsforslag 2).
Havneregulativer sendes til kommentar ved de respektive bådelaug.
Forholdene omkring badning og beboelse i havnene ønskes belyst.

Bilag

Havneregulativ Samsø Kommunale havne

571.
Orientering om vedligeholdelsen af den kommunale klimaskov i Tranebjer
g, TU
Sagsnr.: S2019-2733
Problemstilling

Der gives en orientering om vedligeholdelsen af klimaskoven i Tranebjerg.
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Løsningsmuligheder og indstilling

Løsningsforslag 1: udvalget tager orienteringen til efterretning.
Løsningsforslag 2: udvalget tager ikke orienteringen til efterretning.
Chefen for teknisk forvaltning indstiller løsningsforslag 1.
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet, at der skulle plantes en "klimaskov" ved Tranebjerg.
Samsø Kommune lagde jorden til, mens donationer fra private og virksomheder har betalt for
skovtilplantningen, som er foregået i foråret 2021.
Midlerne til plantningen er sket igennem renflyejse.dk.
i løbet af sensommeren er der kommet flere henvendelser omkring renholdelsen af tilplantningen.
Teknisk Forvaltning har fulgt op på renholdelsen af arealet og har besigtiget beplantningen den
16.09.2021. Her er der udarbejdet en oversigt over planternes tilstand. Oversigten er vedlagt som
bilag.
Forvaltningen har via renflyrejse.dk kontakt til entreprenøren, som har plantet arealet.
Entreprenøren er forpligtiget til 3 års renhold. Det er vurderingen at renholdet i 2021 er kommet
for sent i gang, hvorved ukrudtet er blevet forholdsmæssigt højt. Entreprenøren skal foretage
rensning imellem rækkerne, hvilket besværliggøres af højt ukrudt, som igen har medført, at nogle
planter er forsvundet!
Økonomi og personale
Forvaltningen følger op i forhold til entreprenørens forpligtigelser.
Renflyrejse.dk oplyser at der fortsat står en mindre sum penge på kontoen. Dette beløb kan
anvendes til plantning af nye træer på Samsø, når der kommer et areal til det.
Tidligere beslutninger
27.08.2019 KB sag nr.357. Beslutning vedrørende etablering af klimaskov ved Tranebjerg, TU-ØUKB
Dialog og høringer
Ingen bemærkninger
Beslutning
Udvalget tager orienteringen til efterretning (løsningsforslag 1).

Bilag

Tilsyn Østerløkkevej 2021SEP16
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572.
Orientering omkring ny renovationsordning 2022, TU
Sagsnr.: S2020-6030
Problemstilling

Forvaltningen giver en opdateret status på forarbejdet til ny renovationsordning 2022.
Løsningsmuligheder og indstilling
Løsningsforslag 1: Udvalget tager orienteringen til efterretning.
Løsningsforslag 2: Udvalget tager ikke orienteringen til efterretning.
Chefen for teknisk forvaltning anbefaler løsningsforslag nr.1.
Sagsfremstilling
Status på de forberedende arbejder i forbindelse med indførelsen af ny renovationsordning fra og
med januar 2022, hvor borgerne skal sortere i flere affaldsfraktioner.
Affaldsbeholdere:
Indkøb af nye affaldsspande foretages via Fællesindkøb Midt som et EU-udbud. Dette sker i
perioden 11.10.21 og med en forventet afklaring den 10.12.21. Opgaven omfatter
affaldsbeholdere, levering til Samsø og udbringning til borgerne. Beholdere vil tidligst blive leveret
fra midten af januar 2022 og måske nærmere ultimo januar/primo februar 2022.
Affaldsindsamling (kontrakt):
Nuværende kontrakt med Helmers omfatter både indsamling af affald og drift af genbrugsplads +
omlasteområde og denne kontrakt udløber 31.12.2021. Der er indgået aftale med indsamling af
affald i henhold til nye krav fra januar 2022.
Der pågår dialog med Helmers omkring tilpasning af ny kontrakt i forhold til husstandsindsamling.
Samtidigt afklares der i forhold til en overgangsperiode i januar 2022, med indsamling af sække ind
til nye beholdere bliver leveret.
Drift af genbrugsplads og omlasteområde:
Den gamle kontrakt udløber 31.12.2021. Denne kontrakt forlænges til og med 30.04.22, så der kan
foretages EU-udbud af opgaven med hjælp fra Fællesindkøb Midt. Der pågår en løbende dialog
med Helmers omkring driften i forhold til kommende nye omlasteområde på Trolleborgvej, fortsat
drift af genbrugspladsen på Harpesdal og overgangen til ny kontrakt fra 01.05.2022.
Information:
Forvaltningen indrykker i uge 41 en informationstekst under "kommunen informerer" i Samsø
Posten. Der husstandsomdeles en pjece til samtlige husstande i november. Pjecen informerer om
placering af beholdere, forhold omkring afhentning med nye renovationsbiler og henviser til, at
borgere kan kontakte kommunen. Der planlægges en prøveopstilling af beholdere 2-3 steder på
Samsø, så borgere kan komme forbi og se muligheder for placering af de nye beholdere.
Forvaltningen vil efterfølgende udarbejde informationsmateriale om de nye sorteringsregler og
måske bruge prøvestande til demonstration af affaldssorteringen.
Forvaltningen undersøger for tiden indkøb af et it-system, som skal bruges tin information imellem
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kommune og borgere, og imellem kommune og renovatør. Det undersøges hvad ellers et it-system
kan bidrage med.
Økonomi og personale
Affaldsområdet er brugerbetalt, hvorfor de nødvendige investeringer dækkes ind på den måde.
Implementeringen af den nye affaldsordning klares med eksisterende ressourcer i forvaltningen.
Tidligere beslutninger
23-03-2021: KB sag 686: Genbehandling af forslag til Regulativ for Husholdningsaffald 2022 - 2028,
TU-ØU-KB
02-03-2021: KB sag 668: Godkendelse af Regulativ for husholdningsaffald 2022 - 2028, TU-ØU-KB
10-11-2020: KB sag 602: Forslag til Regulativ for husholdningsaffald 2022 - 2031, TU-ØU-KB
03-03-2020: KB sag 470: Drøftelse af økonomien for et ændret ressource- og affaldssystem i 2022,
TU-ØU-KB
08-10-2019: KB sag 384: Principper for gebyrer for den fremtidige indsamling af dagrenovation,
TU-ØU-KB
13-11-2018: KB sag 220: Beslutning om opgradering af affaldssystemet, TU-ØU-KB
Dialog og høringer
Kommunalbestyrelsen er orienteret mundtligt den 07.10.2021 om status på affaldsområdet.
Beslutning
Udvalget tager orienteringen til efterretning (løsningsforslag 1).

573.
Formanden orienterer - TU 27.10.2021
Sagsnr.: S2018-4017
Beslutning

Formanden orienterede kort om Samsø Kommunes deltagelse i "klimaalliancen".
Sagsfremstilling
Formanden orienterer - TU 27.10.2021

574.
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Efterretningsliste - TU 27.10.2021
Sagsnr.: S2018-83
Problemstilling

Efterretningsliste til møde i TU den 27.10.2021
Løsningsmuligheder og indstilling
Chefen for teknisk forvaltning indstiller, at efterretningslisten tages til efterretning.
Sagsfremstilling
Efterretningsliste til møde i TU den 27.10.2021.
Økonomi og personale
Ingen bemærkninger.
Tidligere beslutninger
Ingen bemærkninger.
Dialog og høringer
Ingen bemærkninger.
Beslutning
Efterretningslisten taget til efterretning.

Bilag

Efterretningsliste til møde i TU den 27.10.2021

575.
Øvrige meddelelser - TU 27.10.2021
Sagsnr.: S2018-4017
Beslutning

Ingen øvrige meddelelser.
Sagsfremstilling
Øvrige meddelelser - TU 27.10.2021
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576.
Lukket: Øvrige meddelelser - TU 27.10.2021
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