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Forord
Kommunalreformen har givet Samsø Kommune en række nye plan- og myndighedsopgaver, 
som tidligere blev varetaget af Amtet. Mest iøjnefaldende er natur- og miljøområdet, hvor EU 
har lagt i støbeskeen til øgede krav for miljøtilstanden i vores vandløb, kystvande, grundvand og 
naturområder.

Udvikling af økonomi, erhverv og befolkningstal er en udfordring for alle øer og landdistrikter i 
disse år, og for Samsø Kommune er det derfor vigtigt at udvise handlekraft, engagement og mål-
bevidsthed. Øens status som selvstændig kommune skal fastholdes i samspil med nye og store 
kommuner. Samtidig skal Samsø finde sin plads i den nye Region Midtjylland, som er i en stærk 
udvikling. I denne planperiode skal der sikres beskæftigelsesmuligheder på øen og arbejdes hen 
mod positiv befolkningsudvikling. Der skal skabes og bevares attraktive natur- og kulturmiljøer til 
glæde for samsinger og vores gæster. Samsø skal som Vedvarende Energi Ø  – VEØ –  også i den 
kommende planperiode gå foran i arbejdet med, at afprøve og udvikle energiløsninger med et 
stort lokalt engagement og ejerskab.

For en periode på 12 år fastlægger kommuneplanen de overordnede mål og retningslinjer for 
kommunens udvikling. I kommuneplanen fastlægges kommunalbestyrelsenspolitik for udviklin-
gen af kommunens samlede arealer i byer og på land. Kommuneplanen udgør det nødvendige 
bindeled mellem overordnede planer og lokalplanernes bestemmelser om anvendelse og be-
byggelse af delområder.

Kommunalbestyrelsen har på den baggrund valgt følgende overordnede mål for den kommu-
nale planlægning:

• at udvikle Samsø som en levende og grøn ø i samspil med omverdenen

• at fastholde øens egenart og status som selvstændig kommune

På vegne af Kommunalbestyrelsen

Carsten Bruun
Borgmester
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For en periode på 12 år fastlægger kommune-
planen de overordnede mål og retningslinjer 
for kommunens udvikling, såvel i byerne som i 
det åbne land.

Kommuneplanen behandler de emner, der 
tidligere har været planlagt for i regionplanen, 
samt redegør for sammenhængen til sektor-
planlægningen.

Kommuneplanen sammenfatter og konkretise-
rer de overordnede politiske mål for udvikling i 
kommunen. De centrale emner er udformning 
af byområder, placering af boliger, arbejds-
pladser, butikker, offentlige institutioner, trafik 
og grønne områder. Samtidig skal der tages 
stilling til en lang række forhold uden for by-
erne, bl.a. om natur, landskab, benyttelse og 
beskyttelse.

Kommuneplanen fastlægger kommunal-
bestyrelsens politik for udviklingen af kom-
munens samlede arealer i byer og på land. 
Kommuneplanen er det nødvendige bindeled 
mellem overordnede planer og lokalplanernes 
bestemmelser om anvendelse og bebyggelse 
af delområder. 

Sideløbende med udarbejdelsen af kommu-
neplanen udarbejdes statslige vand- og na-
turplaner efter miljømålsloven. Disse planer vil 
indeholde bindende mål og indsatsprogram-
mer for beskyttelse af overfladevand og grund-
vand, samt for planlægningen inden for de 
internationale naturbeskyttelsesområder, der 
har retsvirkning for kommuneplanlægningen. 
Det samme gælder råstofplanerne, der udar-
bejdes af Regionsrådet.

Kommuneplanen består af tre dele:

1. redegørelse,
hovedstruKtur og retnIngslInjer

I dette kapitel redegøres for baggrunden og 
begrundelsen for kommunalbestyrelsens ved-
tagelse af kommuneplanforslaget.

De overordnede mål for udviklingen og area-
lanvendelsen afspejles og de fremtidige bin-
dende retningslinjer for udlæg af arealer i 
Kommunen fastlægges.

2. rammer For loKalplanlægnIngen.
 
Kommuneplanen indeholder rammer for, hvad 
der kan bestemmes i lokalplaner for de enkelte 
dele af kommunen.

Dette kapitel er opdelt i to overordnede afsnit: 
et generelt afsnit med rammer der gælder i 
hele kommunen og et afsnit der er specifikt for 
det enkelte areal i kommunen. Til de specifikke 
rammer hører kort, der viser de afgrænsede 
områder.

3. BIlag

I bilagsdelen vises kort med de afgrænsede 
områder, der knytter sig til kommuneplanens 
retningslinjer. Der findes en tilsvarende bilags-
del på Samsø Kommunes hjemmeside, hvor 
det på kortbilagene digitalt er muligt at zoome 
ind på den enkelte ejendkom.

I bilagene findes desuden nærmere beskrivel-
se af de enkelte kulturmiljøer.

IndlednIng

mIljøvurderIng aF KommuneplanForslaget
I en særskilt rapport er der udarbejdet en miljøvurdering. Miljøvurderingsrapporten frem-
lægges i offentlig høring sammen med kommuneplanforslaget, således at offentligheden 
kan forholde sig til planens eventuelle indvirkning på miljøet. Miljøvurderingen er en beskri-
velse og vurdering af kommuneplanens sandsynlige indvirkning på miljøet.
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KapItel 1 — redegørelse, 
hovedstruKtur, retnIngslInjer

Redegørelsen udgør baggrunden og begrun-
delsen for kommunalbestyrelsens vedtagelse 
af kommuneplanforslaget, og den er vigtig for 
borgeres og andre myndigheders forståelse og 
fortolkning af kommuneplanen.

Hovedstrukturen afspejler de overordnede mål 
for udviklingen og arealanvendelsen og er ud-
tryk for den interesseafvejning, kommunalbe-
styrelsen har foretaget. Hovedstrukturen giver 
et overblik over planens indhold og kan være 
indgangen til kommuneplanens mere detalje-
rede indhold. 

De politiske mål er vist i gule bokse

Kommuneplanen indeholder på baggrund 
af en samlet vurdering af udviklingen i kom-
munen  bindende retningslinjer for udlægning 
af arealer til byzoner og sommerhusområder, 
samt retningslinjer for beliggenheden af area-
ler til forskellige byformål inden for byzonen.

Kommuneplanerne indeholder desuden bin-
dende retningslinjer for de emner, der tidligere 
indgik i regionplanerne.

retningslinjerne er vist i brune bokse
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mIljø og KlIma

Kommunerne har overtaget en række nye 
opgaver i forhold til natur, miljøbeskyttelse og 
planlægning fra amterne. Samsø Kommune 
har indgået et forpligtende samarbejde med 
Århus Kommune omkring forvaltningen af 
mange af de nye opgaver.

Det gælder: Natur, landbrug, større virksomhe-
der, affald, vandforsyning og havmiljø. Hertil 
kommer beskæftigelse, samt opgaver indenfor 
genoptræning, social service og specialunder-
visning.

loKal agenda21
Kommunalbestyrelsen har valgt at gøre Lokal 
Agenda21 til en del af kommuneplanen. Det 
sker for at forstærke integrationen af bære-
dygtige miljømæssige, økonomiske og sociale 
aspekter i den fysiske planlægning. Det over-
ordnede mål er at videreudvikle Samsø som en 
levende og grøn ø i samspil med omverdenen 
og samtidig fastholde øens egenart og status 
som selvstændig kommune.

Lokal Agenda21 var et af de bærende ele-
menter, da Plan- og Agenda21-strategien blev 
udarbejdet i 2007.

Det tilstræbes, at der op til den kommende 
plan - og Agenda 21 plan - udarbejdes en kli-
maplan/strategi.

samsø helt I Front
Samsø er Danmarks vedvarende energi ø 
(VEØ) og dermed helt i front, når det handler 
om alternativ energiforsyning. Konkret betyder 

Kommunalbestyrelsen vil inden for 
planperioden:

• arbejde for en mindskelse af miljøbelast-
ningen

• fremme en bæredygtig byud vikling og 
byomdannelse

• fremme biologisk mangfol dighed
• inddrage befolkningen og erhvervslivet i 

det lokale Agen da21-arbejde 
• fremme tværfagligt samspil mellem be-

slutninger

det bl.a., at øen er 100 % selvforsynende med 
elektricitet fra 21 vindmøller (ti 2,3 MW havmøl-
ler, og elleve 1 MW landmøller). Der er endvi-
dere opstillet 2.500 m² solfangeranlæg, samt 
etableret et flisfyret varmeværk til forsyning af 
Nordby og Mårup og halmfyrede fjernvarme-
værker til forsyning af Onsbjerg, Tranebjerg 
og Brundby - Ballen. Se endvidere Kapitel 1, 
Forsyning og Tekniske anlæg.

Endelig er kommunen medejer af havvindmøl-
leparken på Paludans Flak. Erhvervsmæssigt 
og økonomisk har VEØ- projektet bidraget med 
både arbejdspladser og givet væsentlige ind-
tægter til kommunen, erhvervslivet og private 
— en udvikling som forhåbentlig vil fortsætte i 
mange år endnu. 

Miljø og bæredygtig udvikling spiller en helt 
speciel rolle på Samsø. Som Danmarks vedva-
rende energi-ø vil udviklingen i de kommende 
år i særlig grad basere sig på tiltag og projek-
ter, der bygger på de kompetencer, man alle-
rede har inden for energiområdet.

Projekt VEØ har sat øen på landkortet på en ny 
måde. Projektet har 10 år på bagen, og der er 
i 2007 blevet gjort status.

Projektet har været en ubetinget succes. Med 
100% selvforsyning har samsingerne vist verden, 
at det kan lade sig gøre at dæmme op for vo-
res forbrug af fossile brændstoffer, som belaster 
miljøet og klimaet.

Udover den åbenlyse gevinst ved det sparede 
CO2-udslip har VEØ projektet skabt en frem-
tidsorienteret profilering, som bygger bro til in-
ternationale netværk og spiller godt sammen 
med øens markante naturområder.

VEØ skal nu tage hul på en ny periode 
med nye projekter og udviklingsområder. 
Udviklingsområderne kan være energibespa-
relser, udskiftning af gl. vindmøller med nye 
og transportløsninger baseret på vedvarende 
energi.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

• arbejde for, at Samsø fortsat udbygges 
som VEØ.

• videreudvikle VEØ i et aktivt samarbejde 
med Energiakademiet.

• udvikle strategier som forbereder Samsø 
på de kommende klimaændringer.
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energIaKademI I Ballen
Energiakademiet lige nord for Ballen er et aka-
demi for vedvarende energi. Energiakademiet 
blev indviet i 2007 og er opført med finansiering 
fra bl.a.. Samsø Kommune. Akademiet skal ses 
som en naturlig følge at VEØ-projektet og er 
et vigtigt værktøj i bestræbelserne på at styr-
ke Samsø i erhvervs- og bosætningsøjemed. 
Energiakademiet vil også være ramme om VE-
forskningen, øens energiorganisationer, samt 
kursusvirksomhed for op til 50 personer — pri-
mært forskere og studerende i vinterhalvåret 
og »energiinteresserede« turister i sommerhalv-
året.

Energiakademiet får besøg fra nær og fjern og 
bliver i et global sammenhæng ofte fremhæ-
vet som stedet, der beviser, at det kan lade sig 
gøre – det er muligt med lokale kræfter at gøre 
noget ved klimaet. 

lavenergIByggerI
Samsø Kommune har allerede to lokalplaner, 
hvor der er stillet krav om lavenergibyggeri i 
energiklasse 2 – Holms Bakke og de kommuna-
le byggegrunde på Toften. Samsø Kommune 
arbejder med et generelt krav om lavenergi-
byggeri ved nybyggeri på Samsø, så fx de kom-
mende sommerhusudstykninger bliver omfat-
tet af et krav om brug af vedvarende energi-
teknologier .

Læs endvidere afsnit om Boliger og Byggeri.

mIljøvurderIng
Den fulde miljørapport kan læses i en særskilt 
rapport.

Miljøvurderingen er en beskrivelse og vurdering 
af planens sandsynlige indvirkning på miljøet. I 
miljørapporten miljøvurderes Samsø Kommunes 
nye rammer og rammer der er ændret siden 
sidste kommuneplan samt de retningslinjer der 
er ændret siden regionplan 2005.

Formålet med miljøvurderingen er at sikre, at 
kommunalbestyrelsen og offentligheden er be-
kendt med planens potentielle indvirkning på 
miljøet, herunder eventuelle forskellige alterna-
tiver. Derfor opereres der med et 0-alternativ, 
som er udtryk for hvordan udviklingen ville fore-
gå, hvis den vurderede plan ikke blev gennem-
ført. 0-alternativet er som oftest den oprinde-
lige Kommuneplan 2005 eller regionplan 2005.

Det åbne land
Som noget nyt udpeges der i denne kommune-
plan områder hvor skovrejsning er ønsket. Der 
har været indkaldt ønsker fra landbruget inden 
udpegningen fandt sted. En øget skovrejsning 
er til gavn for den biologiske mangfoldighed, 
grund- og overfladevand, den globale op-
varmning, landskabet samt den rekreative 
værdi for borgerne. Der kan ikke påvises nega-
tive effekter af en øget skovrejsning på Samsø.

Særlige værdifulde landbrugsområder
Samsø Kommune afventer jordbrugsanalyser-
ne fra staten og vil i den kommende planpe-
riode tage højde herfor.

Befolkning og struktur
Brundbys status ændres fra lokalcenter til 
landsby. Der er ingen detailhandel i Brundby 
som reguleringen fra lokalcenter til landsby kan 
få indflydelse på.

Detailhandelsbestemmelser
Samsø Kommune ændrer ikke på det gælden-
de hierarki mellem byer og landsbyer. På grund 
af kommunens størrelse betragtes Tranebjerg 
som kommunens center og bymidte. Der æn-
dres ikke ved den eksisterende by-struktur og 
afgrænsning af arealer i forhold til tidligere 
kommunal planlægning.

Boligbyggeri
Befolkningsudviklingen i planperioden betyder 
at der ikke er behov for at udlægge yderligere 
arealer til boligformål ud over hvad der allere-
de er til rådighed.

Ved Mårup mellem Brugsen og transformersta-
tionen tages et mindre område til boligformål 
ud af kommuneplanen. Nærheden til transfor-
matorstationen betyder at området er uegnet 
til følsom anvendelse som for eksempel boliger.

Erhverv
Et nyt industriområde beregnet for transport- 
og landbrugsrelaterede erhverv udlægges 
ved Onsbjerg. Onsbjerg ligger på ruten mellem 
de to havne og ved hovedtransportvejen på 
øen. Samlet konkluderes det, at der i den videre 
planlægning af erhvervsarealet ved Onsbjerg 
skal ske en afklaring af, hvordan erhvervsområ-
det kan benyttes under hensyntagen til de for-
urenende faktorer samt under hensyntagen til 
kirkebyggelinje. En samling af aktiviteterne og 
en lokalplanlægning samt en til lokalplanen til-
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hørende miljøvurdering vil kunne sikre en mere 
miljøbevidst håndtering af aktiviteterne end i 
dag. Det konkluderes, at der med den udpe-
gede placering vil være mindst mulig påvirk-
ning af boliger og natur på øen.

Ferie by / hotel syd for Samsø Golfbane
På arealet øst for Langemark og syd for Samsø 
Golfbane flyttes et areal til offentlige formål i 
form af ferieby/hotel med naturligt tilknyttede 
anlæg og servicefunktioner, golfbane samt en-
kelte boliger, som er nødvendige for områdets 
drift. Området flyttes i forhold til tidligere plan-
lægning, mens bestemmelserne for arealet i 
Kommuneplan 2005 fastholdes. Det nye areal 
friholdes helt fra strandbeskyttelseslinjen i mod-
sætning til tidligere. I stedet inddrages et areal 
mod vest. En del af det areal der i Regionplan 
2005 var udpeget som muligt strakte sig langs 
kysten. Kommunen finder det mest hensigts-
mæssigt at arealet strækker sig ind i landet.

Det konkluderes, at en flytning af arealet og en 
fastholdelse af de oprindelige bestemmelser vil 
være til størst gavn for naturen og mennesker på 
Samsø. I forbindelse med detailplanlægningen 
af området bør de eksisterende diger, søen og 
moserne, samt de landskabelige værdier i vi-
dest mulig grad indgå i den rekreative plan. Der 
bør udpeges byggefelter der har en placering 
så der skabes sigtelinjer til kirken og de landska-

belige værdier. Kirkeindsigtsmulighederne bør i 
videst mulig grad bevares, der bør fastlægges 
bestemmelser om sikring af grundvandet og 
gener fra trafikstøj bør minimeres.

Energiakademiet
Regionplan 2005 er et areal til ”større ferie-
anlæg” udlagt nord for Ballen. Det er her 
Energiakademiet ligger. Arealet er udlagt til 
offentlige formål, herunder forsknings-, udstil-
lings- og kursusvirksomhed, hotel- eller feriebo-
liger med tilknytning til forsknings- og kursusvirk-
somhed på øen, samt enkelte boliger.
Arealet udvides i forhold til kommuneplan 2005 
ind i landet. Grænsen tegnes længere mod 
syd og udvides mod vest, så arealet ikke stræk-
ker sig langs kysten, men ind i landet. Samlet 
set er arealet samme størrelse som arealet der 
i Regionplan 2005 er udlagt til ”større feriean-
læg”. Det areal, der nu udlægges til oven-
nævnte ”større ferieanlæg”, var i den gælden-
de kommuneplan udlagt til åben-lavt boligfor-
mål.

Konklusionen er, at en udvidelse af arealet ind i 
landet ved Energiakademiet vil kunne bidrage 
positivt til øens kultur- og forskningsmiljø samt 
kunne tiltrække turister og fastboende til gavn 
for øens økonomi og sociale liv. De negative 
konsekvenser for kyststrækningen er minimale.

aktiviteter ved Ballen havn
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det ÅBne land 
og naturen

Interesserne i det åbne land er mange og for-
skelligartede. For landbruget, skovbruget og 
turisterhvervet er benyttelsen af det åbne land 
en forudsætning. Her er også store beskyttel-
sesinteresser i forhold til naturen, de kulturhisto-
riske og landskabelige værdier, samt grund-
vandet. Også for friluftslivet er adgangen til og 
anvendelsen af det åbne land en vigtig forud-
sætning.

Flere undersøgelser har vist, at naturen har af-
gørende betydning, når turister og skoleklasser 
skal vælge rejsemål. For tilflyttere har det lige-
ledes vist sig, at naturen har afgørende betyd-
ning, når de skal træffe et valg om at flytte.

Planlægningen af det åbne land foregår i et 
spændingsfelt mellem rekreative interesser, 
produktionsinteresser og beskyttelsesinteresser.  

Som udgangspunkt skal det åbne land frihol-
des for anden bebyggelse m.v. end den, der 
er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug 
og fiskeri. 

Benyttelses- og beskyttelsesinteresserne skal af-
vejes, og det skal sikres, at det åbne land både 
kan udnyttes til land- og skovbrug og være le-
vested for vilde dyr og planter, samtidig med at 
de landskabelige og miljømæssige interesser 
beskyttes.

Områder af særlig geologisk interesse omfatter 
større områder, hvor terrænformerne afspejler 
landskabets tilblivelsesproces såvel som mindre 
lokaliteter, hvor de aflejringer, som landet er op-
bygget af, er synlige (blotninger). Blotningerne 
giver en særlig let adgang til oplysninger om 
de geologiske processer.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

• arbejde for, at udvikling i det åbne land 
sker med respekt for natur, landskab og 
bevaringsværdier,

• fastholde den klare og værdifulde græn-
se mellem by og land,

• arbejde for, at det åbne land i videst mu-
ligt omfang friholdes for bebyggelse, 

• sikre udviklingsmuligheder for landbruget.

retningslinje for landskabelige interesser:

stk. 1. områder af særlig landskabelig in-
teresse fremgår af kort nr. 3. Inddragelse af 
areal til formål, der kan skæmme landska-
bet, skal så vidt muligt undgås. 

stk. 2. Inden for områder af særlig landska-
belig interesse skal landskabshensyn til-
lægges særlig stor vægt.

stk. 3. I områder af særlig landskabelig in-
teresse skal byggeri og anlæg placeres 
og udformes under særlig hensyntagen til 
landskabet. Ikke-landbrugsmæssigt byg-
geri, større veje og større tekniske anlæg 
skal så vidt muligt undgås.
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landBruget
Samsø er en udpræget landbrugskommune 
med en stor produktion af grøntsager, kartofler 
og bær, men også traditionelle produkter som 
mælk og kød.

Samsøs landmænd har fortsat udviklingen og 
produktionen af landbrugsafgrøder af høj kva-
litet. Ud over kartoflen er der kommet mange 
flere specialprodukter til, f.eks. solbær og græs-
kar, som er at finde i danske- og udenlandske 
supermarkeder og specialforretninger.

Indtjeningen i landbruget har en stor betyd-
ning for øens samlede økonomi. Landbruget er 
desuden medvirkende til at opretholde gode 
færgeforbindelser, da landbrugsprodukter ud-
gør en væsentlig del af godstransporten til og 
fra øen. 

Jordbrugsområderne omfatter landbrug, fri-
landsgartnerier og skove. Hovedparten udgø-
res af agerjord i omdrift, der dyrkes med ét-åri-
ge afgrøder.

overFlødIggjorte landBrugsBygnInger
Udviklingen i landbruget betyder, at der i de 
kommende år bliver flere landbrugsbygninger 
som har en placering og en stand, der gør dem 
uegnede til landbrug. På Samsø er der i 2008 
registreret 1229 avls- og driftsbygninger. 

retningslinje for jordbrugsområder:

stk. 1. jordbrugsarealer kan kun inddra-
ges til ikke-jordbrugsmæssige formål, hvis 
arealerne har begrænset betydning for 
jordbruget eller, hvis en samlet vurdering 
viser, at den givne anvendelse mest hen-
sigtsmæssigt kan placeres i et jordbrugs-
område.

ved udstykning, bebyggelse og ændret 
anvendelse af arealer og bygninger skal 
der tages særligt hensyn til de jordbrugs-
mæssige interesser.

stk. 2. mængden af levende hegn og små-
biotoper af værdi for det vilde dyre- og 
planteliv bør opretholdes og nye etableres, 
hvor det kan ske uden væsentlig gene for 
jordbrugsdriften.

Kommunalbestyrelsen vil inden for 
planperioden:

• se postivt på ændret anvendelse af utids-
svarende og/eller overflødiggjorte land-
brugsbygninger, så de ikke forfalder og 
skæmmer i landskabet.

retningslinje for geologiske interesser:

stk. 1. områder af særlig geologisk interes-
se fremgår af kortbilag 3. landskabsformer 
og blottede profiler mv., som særlig tydeligt 
afspejler landskabets opbygning og de ge-
ologiske processer, skal søges bevaret og 
beskyttet. Inden for områder af særlig geo-
logisk interesse skal hensyn til geologien til-
lægges særlig stor vægt.

stk. 2. Byggeri og anlægsarbejder, beplant-
ning mv.., som kan sløre landskabets dan-
nelsesformer, skal så vidt muligt undgås i 
områder af særlig geologisk interesse.

stk. 3. geologisk interessante kystprofiler og 
profiler, der afdækkes ved råstofgravning, 
bør søges friholdt.
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Sådanne bygninger kan tages i brug til hånd-
værks- og industrivirksomhed, mindre butikker 
og en bolig, samt lager og kontorformål. Der er 
dog en række undtagelser. Bl.a. må bygninger-
ne ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang.

veje og stIer I landsKaBet 
Kommunalbestyrelsen finder det vigtigt, at be-
folkningen sikres mulighed for at kunne opleve  
natur, landskaber, geologi og kulturhistorie   i 
det åbne land. De eksisterende stier og mark-
veje skal derfor bevares.  Se i øvrigt afsnittet om 
Trafik.

Kystnærhedszonen
I Danmark er de åbne kystlandskaber attrak-
tive i mange sammenhænge og de er derfor 
under stadig pres fra ønsker om kystnær place-
ring af bebyggelse og anlæg. Det åbne kyst-
landskab kræver særlig opmærksomhed for at 
friholde det for bebyggelse og anlæg, der kan 
placeres længere inde i landet. På den anden 
side skal det sikres, at der i kommuneplanen er 
velegnede lokaliteter, når et projekt skal finde 
en passende placering. I den henseende er 
Samsø i et særligt vanskeligt dilemma, da ho-
vedparten af øen ligger i kystnærhedszonen.

BesKyttelse aF drIKKevandet
Samsø er selvforsynende med drikkevand, og

retningslinje for kystnærhedszonen:

der er kystnærhedszone på hele samsø.

stk. 1. Kystnærhedszonen skal som ud-
gangspunkt friholdes for yderligere bebyg-
gelse. der må ikke udføres byggeri eller 
anlægsarbejder, som kan forringe kystens 
naturmæssige, landskabelige eller rekrea-
tive værdi.

stk. 2. der kan kun i konkrete tilfælde og 
efter særlig redegørelse med belysning af 
alternative lokaliseringsmuligheder inddra-
ges nye arealer i byzone og planlægges for 
anlæg i landzone, såfremt der foreligger en 
særlig planlægningsmæssig og/eller funk-
tionel begrundelse for kystnær lokalisering. 
planlægningen skal sikre offentlighedens 
adgang til kysten.

Stk. 3. Der kan kun i ganske særlige tilfæl-
de planlægges for bebyggelse og anlæg på 
land, som forudsætter inddragelse af arealer 
på søterritoriet eller særlig kystbeskyttelse. 
Undtaget er trafikhavneanlæg og andre over-
ordnede infrastrukturanlæg.

 en del af nedbøren, som falder på øen, ender i 
sidste ende i vandhanerne. Beskyttelsen af drik-
kevandet har derfor naturligt en høj prioritet.

I 2006 er der udarbejdet en indsatsplan for 
nordøens grundvand, og arbejdet med 
en indsatsplan for sydøen er startet i 2007. 
Indsatsplanerne beskriver aftalte opgaver for 
vandværker, kommune og stat og indeholder 
retningslinjer for myndighedernes administrati-
on. Indsatsplanerne skal følges op af aktiviteter, 
som skal sikre grundvandet mod forurening. 

Indsatsplanen for Nordøen blev godkendt no-
vember 2006. Målet med indsatsplanen for 
Nordøen er bl.a. at nedbringe nitratudvasknin-
gen fra rodzonen til 50 mg/liter. Indsatserne fra 
planen er f.eks. undersøgelser, jordfordeling og 
dyrkningsaftaler. Indsatserne skal være gen-
nemført inden udgangen af 2011.

Indsatsplanerne for drikkevandet på henholds-
vis nord- og sydøen peger på, at der skal laves 
dyrkningsaftaler med landmænd om en eks-
tensivering af driften og at enkelte spildevands 
anlæg skal sikres mod forurening af grundvan-
det.

Badevand

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

• arbejde for, at indsatsplanerne gennem-
føres og følges op med aktiviteter, der styr-
ker grundvandet,

• gå aktivt ind i arbejdet med implemente-
ringen af indsatsplanerne for drikkevan-
det,

•  fremme brugen af markvandingsreservoi-
rer, hvor det er foreneligt med, landskabs-, 
kultur- og naturværdier.

retningslinje for anvendelse af kystvande:

Kyststrækninger til badeformål fremgår af 
kort nr. 5. 

stk. 1. der skal gennemføres badevands-
kontrol på kyststækninger til badeformål og 
offentligheden skal informeres om badefor-
holdene. 

stk. 2. Forureningskilder med væsentlige 
konsekvenser for badeforholdene skal iden-
tificeres, overvåges og reguleres.
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sKovrejsnIngsomrÅder
Skovrejsningsområderne danner grundlag for 
statslig skovrejsning og for offentlig støtte til pri-
vat skovrejsning. Skovrejsningsområderne ud-
peges primært, hvor en tilplantning med skov 
kan medvirke til at beskytte grundvandsres-
sourcen. Skovrejsninger øger desuden den bio-
logiske mangfoldighed i landskabet.

Naturbeskyttelseslovens beskyttelse af strande, 
søer, vandløb, moser, heder, enge, overdrev, 
strandenge, strandsumpe og fortidsminder og 
museumslovens beskyttelse af sten- og jorddi-
ger gælder også inden for skovrejsningsområ-
derne. Kommunalbestyrelsen kan dog i visse til-
fælde give tilladelse til at plante inden for disse 
områder.

Ved skovrejsning, skal hensynet til forekomsten 
af arter på habitatdirektivets bilag IV sikres, 
også når skoven er under 20 ha.

sKovrejsnIng uønsKet
Det er ikke tilladt at plante skov i disse områder. 
Hensigten med bestemmelsen er at beskytte 
værdifulde landskaber og landskabsområ-
der med særligt karakteristisk geologisk ind-
hold. Derudover skal bestemmelsen beskytte 
værdifulde naturtyper og kulturlandskaber 
mod at blive tilplantet med skov. Det gælder 
f.eks. enge og overdrev, samt kirke- og herre-
gårdsomgivelser.

Produktion af energiskov, pyntegrønt og jule-
træer anses ikke for at være skovtilplantning 
og kan foregå inden for områder, hvor skovtil-
plantning er uønsket. Kulturer med juletræer og 
pyntegrønt må dog ikke udvikle sig til skov, når 
de ligger i et område, hvor skovtilplantning er 
uønsket.

retningslinje for skovrejsningsområder:

stk. 1. skovrejsningsområder fremgår af kort 
nr. 2.

retningslinje for områder, hvor skovtilplant-
ning er uønsket:

stk. 1. områder, hvor skovtilplantning er 
uønsket, fremgår af kort nr.  2. 

spIldevand
Se afsnittet om Forsyning og Tekniske Anlæg.

InternatIonale naturBesKyttelsesomrÅder
Der er to Natura 2000-områder på Samsø og 
rigtigt mange andre naturområder. Endnu 
mangler der endelige udmeldinger fra EU og 
Staten om målsætningen for den indsats, der 
forventes af kommunerne med hensyn til natur-
beskyttelse. 

Ramsarkonventionen har til formål at sikre og 
forbedre beskyttelsen af vådområder af inter-
national betydning. Der lægges særlig vægt 
på vådområderne som rastepladser for træk-
fugle. EF-fuglebeskyttelsesdirektivet har til for-
mål at beskytte vilde fuglearters levesteder. 

EU-habitatdirektivet har til formål at sikre be-
skyttelsen af naturtyper, samt dyre- og plante-
arter som i europæisk sammenhæng anses for 
truede. Dette gælder for hele landet, dermed 
også uden for de internationale naturbeskyt-
telsesområder.

Staten skal senest i december 2009 offentliggø-
re seksårige naturplaner med mål for naturtil-
standen i de internationale naturbeskyttelses-
områder – Natura 2000-områderne. 

Med baggrund i naturplanerne skal kommu-
nen senest i december 2010 udarbejde hand-
leplaner for en realisering af naturplanerne.

På Samsø er den grønbrogede tudse alminde-
ligt forekommende mange steder. Grønbroget 
Tudse figurerer på EUs habitatdirektiv, bilag I, 
over strengt beskyttede arter, og det er ifølge 
naturbeskyttelsesloven § 29a ikke tilladt forsæt-
teligt at forstyrre arten med skadelig virkning 
for arten eller bestanden, ligesom artens yng-
le- eller rasteområder ikke må beskadiges eller 
ødelægges.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperio-
den:

• sikre at hensynet til den grønbrogede tud-
se og øvrige Bilag IV arter implementeres 
i kommunens planlægning, således at der 
f.eks. ved lokalplanlægning sikres gunsti-
ge bevaring muligheder for de omfattede 
arter.
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grøn struktur af arealer i naturtilstand eller halv-
kultur, som sammen med eksisterende og nye 
skove samt vandhuller er af afgørende betyd-
ning for opretholdelsen af et rigt og varieret 
dyre- og planteliv.

Ekstensivering af landbrugsdriften har ikke kun 
betydning for dyr og planter, men også for 
vandkvaliteten i vandløb og søer og i visse til-
fælde for beskyttelsen af grundvand, idet ud-
vaskning og afstrømning af overskudsgødning 
nedsættes. 

Dannelse af nye mulige naturområder priori-
teres højest på de arealer, hvor naturgevinsten 
bliver størst i forhold til det produktionstab, der 
er forbundet med opgivelsen af sædvanlig 
landbrugsmæssig drift. Der er derfor især tale 
om lave, fugtige områder, stejle skrænter og 
jord af ringe bonitet.

Samsø Kommune finder det vigtigt, at sikre va-
retagelsen af naturbeskyttelsesinteresserne og 
den biologiske mangfoldighed. Det sker ved at  
beskytte, forbedre og genskabe levesteder for 
planter og dyr. Mange naturområder er beskyt-
tet gennem eksisterende lovgivning. Det er dog 
vigtigt via løbende registrering og overvågning 
at have et aktuelt kendskab til naturindholdet. 
Det er derfor Kommunens målsætning, at be-
skyttede naturområder registreres løbende, og 
beskyttede naturområder registreres løbende, 
og at der føres tilsyn med alle disse områder 
i en 5-årig turnus. Samsø Kommune vil samti-
dig arbejde for at forbedre eksisterende natur 
med aktivt at pleje naturen med eget dyrehold 
– både på egne arealer – og i høj grad også i 
samarbejde med Staten og private lodsejere.

retningslinje for naturkvalitet:

stk. 1. heder, overdrev, enge, stranden-
ge, moser og vandhuller, der er omfat-
tet af naturbeskyttelseslovens § 3, skal 
bevares. naturindholdet skal øges gen-
nem naturpleje og naturgenopretning. 
Kommunalbestyrelsens kanalisering af rele-
vante støttemidler sker i overensstemmelse 
med de målsætninger, som de enkelte are-
aler har.

stk. 2. tilstanden i naturområder og vand-
huller, der er omfattet af naturbeskyttelses-
lovens § 3, må ikke ændres. 

naturomrÅder og mulIge naturomrÅder
Naturområderne omfatter eksisterende na-
tur, såsom heder, overdrev, enge, strandenge, 
moser, søer, vandløb og vandhuller, som efter 
naturbeskyttelseslovens § 3 er beskyttet mod 
ændringer. 

De mulige naturområder er landbrugsarealer, 
som i dag er i omdrift, dvs. pløjes hvert år eller 
med få års mellemrum. Men hvor kommunal-
bestyrelsen har særlige ønsker om, at natur-
indholdet skal øges gennem ekstensivering af 
landbrugsdriften. 

Hensigten med udpegningen er at sikre, at der 
på Samsø kan skabes en sammenhængende 

retningslinje for internationale naturbe-
skyttelsesområder:

områder for international naturbeskyttelse 
er vist på kort nr. 1. 

stk. 1. Inden for de udpegede natura 2000 
områder skal den rekreative udnyttelse af 
vandfladen begrænses af hensyn til bilag Iv 
arterne.

stk. 2. Inden for de internationale naturbe-
skyttelsesområder må der ikke udlægges 
nye arealer til byzone eller sommerhusom-
råder, planlægges nye større vejanlæg el-
ler sideanlæg, planlægges nye eller væ-
sentlige udvidelser af andre trafikanlæg 
og tekniske anlæg o.l., eller udlægges nye 
områder til råstofindvinding på land. I øvrigt 
må der ikke planlægges for eller admini-
streres således, at der åbnes mulighed for 
byggeri, anlæg eller aktiviteter i og uden 
for de internationale naturbeskyttelsesom-
råder, hvis denne påvirkning kan indebære 
forringelser af områdernes naturtyper og 
levesteder for de arter, områderne er udpe-
get for, eller kan medføre forstyrrelser, der 
har betydelige konsekvenser for samme.

stk. 3. For ramsarområder gælder, at tilla-
delser, dispensationer eller godkendelser 
skal administreres, så beskyttelsen af om-
råderne fremmes.

stk. 4. uanset ovennævnte kan der dog 
planlægges for foranstaltninger, som vil 
medføre forbedringer af naturforholdene i 
områderne.
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Flere typer lavbundsarealer rummer mulighed 
for at udvikle sig til områder af stor værdi for 
naturen. Det kan f.eks. være kunstigt afvan-
dede eller drænede arealer, som tidligere var 
strandenge, enge, moser, lavvandede søer og 
fjorde. Disse arealer bør så vidt muligt friholdes 
for byudvikling, ferie- og fritidsbyggeri, nye veje 
bortset fra markveje, el ledninger mv..

Kvælstoftilførsel til kvælstoffølsomme naturom-
råder er en af de væsentligste trusler i forhold til 
at opnå eller opretholde en god naturtilstand. 
Det er af stor betydning, at disse områder ge-
nerelt søges beskyttet, og at øget tilførsel fra lo-
kale kilder ikke ophæver de generelle forbed-

retningslinje for naturområder og mulige 
naturområder:

stk. 1. naturområder og mulige naturområ-
der fremgår af kort nr. 1.

stk. 2. I naturområderne og de mulige na-
turområder skal levesteder for vilde dyr og 
planter bevares og om muligt forbedres.

stk. 3. dyrkede arealer udpeget som mu-
lige naturområder skal så vidt muligt udgå 
af landbrugsmæssig omdrift, f.eks. ved at 
arealerne overgår til vedvarende græs. 
Kommunalbestyrelsens prioritering af area-
lerne fremgår af kortbilag 1 og af naturkva-
litetsplanen. Kommunalbestyrelsens indsats 
for at bevare og øge naturindholdet gen-
nem ekstensivering af landbrugsdriften vil 
blive kombineret med nationale og interna-
tionale natur- og miljøstøtteordninger.

stk. 4. Inddragelse af arealer i naturområ-
derne og de mulige naturområder til formål, 
der kan forringe naturindholdet, skal så vidt 
muligt undgås. det samme gælder formål, 
som kan vanskeliggøre, at landbrugsjord 
udpeget som muligt naturområde på et se-
nere tidspunkt udgår af omdrift.

retningslinje for lavbundsarealer:

stk. 1. lavbundsarealer, som rummer mulig-
hed for at udvikle sig til områder af stor vær-
di for naturen, bør så vidt muligt friholdes for 
byggeri og anlæg.

stk. 2. planlægning for anlæg mv.. på lav-
bundsarealer bør ske under hensyn til risi-
koen for forhøjet vandstand.

ringer, der sker ved gennemførelse af hand-
lingsplaner m.m. En forudsætning for en beva-
relse og forbedring af disse kvælstoffølsomme 
naturområder er en indsats lokalt, nationalt og 
internationalt.

nye mÅl For vandløB og natur pÅ sydøen
Vandløbene på sydøen løber igennem Samsøs 
karakteristiske kultur- og landbrugslandskab. 
Vandløbenes funktion er hovedsageligt dræ-
ning af marker og lavbundsområder. EU og 
Staten stiller nu krav om, at der skal skabes 
mere og bedre natur i og langs udpegede 
vandløb på sydøen. Virkemidler, der peges på, 
er: fritlægning af rørlagte vandløb, skånsom 
vandløbsvedligeholdelse og udvidelse af dyrk-
ningsfrie bræmmer Samtidig skal spildevands-
udledningerne til vandløbene begrænses eller 
helt afskæres.

En forbedret miljø– og naturkvalitet langs 
Samsøs vandløb åbner mulighed for, at der kan 
skabes et sammenhængene naturnetværk på 
sydøen. Et sådant netværk er først og fremmet 
til glæde for dyr og planter – biodiversiteten 
øges. På udvalgte steder kan der skabes ad-
gang til den forbedrede natur til rekreative for-
mål.

Udviklingen af naturkvaliteterne langs vandlø-
bene kan kun ske i et bredt samarbejde mel-

retningslinje for kvælstoffølsomme natur-
områder:

stk. 1. Kvælstoftilførslen til kvælstoffølsom-
me naturområder, som er a- eller B-målsatte 
områder, eller som danner udpegnings-
grundlag for internationale naturbeskyttel-
sesområder, skal generelt søges begrænset 
mest muligt. 

stk. 2. Kvælstoftilførslen fra lokale kilder skal 
begrænses mest muligt.

aktiviteter må som udgangspunkt ikke 
medføre forøget kvælstoftilførsel til kvæl-
stoffølsomme naturområder, som er a- eller 
B-målsatte, eller som danner udpegnings-
grundlag for internationale naturbeskyt-
telsesområder, hvor tålegrænsen er over-
skredet, som f. eks. højmoser, fattigkær, lo-
beliesøer, heder, artsrige overdrev, artsrige 
rigkær m.fl.

For øvrige kvælstoffølsomme områder (øv-
rige overdrev, enge, moser, øvrige rigkær 
m.m.) skal kvælstoftilførslen søges begræn-
set mest muligt
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lem lodsejere, herunder landbrug og andre 
interessenter. Samsø Kommune vil tage initia-
tiv til at få skabt frugtbart samarbejde mellem 
parterne for at få benyttelse og beskyttelse af 
vandløbene til at ”gå op”. Indsatsen vil være 
en del af den kommunale indsats i forhold til 
Statens vandplaner.

Samsø kommune vil arbejde for, at de kom-
mende fastsatte mål for vandkvaliteten i vand-
løbene opnås inden 2015, hvor det er muligt.

naturgenopretnIng ved Bes ser made
Kloakeringen af Tranebjerg, Langemark og 
Torup og senere Besser betyder, at der by-
der sig en chance for at ændre Sørenden fra 
en afvandingskanal til et egentligt vandløb. 
Sørenden har oprindeligt løbet til Stavns Fjord, 
men for at beskytte Stavns Fjord mod forurening 
med næringssalte og spildevand er Sørendens 
vand siden 1976 pumpet til Kattegat via en hav-
ledning, der udmunder på 10 meters dybde 
syd for Stålhage.

Retableringen af Sørenden betyder også, at 
genskabelsen af Besser Made som et vådt eng-
område er rykket et skridt nærmere. Et sådant 
vådområde vil fremme den biologiske mang-
foldighed med arter som for eksempel gæs, 
sangsvaner og viber, som er knyttet til ferske 
eng- og moseområder. Hvis Besser Made ef-
terfølgende plejes ved græsning, høslet eller 
anden form for opfølgende pleje, kan nærings-
stofudledningen til havet blive mindsket. Hertil 
kommer, at der vil blive skabt endnu et attrak-
tivt naturområde på øen. 

Beskyttelse af ynglefugle og dyreliv vil i et så-
dant område få højeste prioritet, men der vil 
visse steder kunne åbnes mulighed for at til-
godese rekreative behov ved anlæggelse af 
stier og opholdssteder. Naturgenopretningen 
af Besser Made bliver en vigtig del af Samsø 
Kommunes indsats i forhold til Natura 2000-om-
rådet Stavns Fjord.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

• gå i dialog med lodsejerne ved øens vand-
løb om at etablere dyrkningsfrie bræm-
mer og selv arbejde hen imod en mere 
miljøvenlig vandløbsvedligeholdelse. 

• tage initiativ til at skabe samarbejde mel-
lem interessenter for at sikre beskyttelse af 
vandløbene.

I tilknytning til Besser Made vil Samsø Kommune 
undersøge, om det er muligt at skabe et sam-
menhængende naturforløb fra Tranebjerg til 
Stavns Fjord. Et muligt mindre naturgenopret-
ningsprojekt i et sådant forløb er Tranebjerg 
Mose, som har potentiale til at blive et spæn-
dende bynært naturområde med evt. rekrea-
tive muligheder.

naturpleje pÅ nordøen og I stavns Fjord
Samsø har to Natura 2000 områder, nr. 55 med 
Stavns Fjord, Samsø Østerflak og Nordby Hede, 
samt område nr. 58 med Nordby Bakker. De 
særlige naturtyper, som findes i områderne, 
kan kun opretholdes med naturpleje. Samsø 
Kommune ønsker i størst muligt omfang at be-
nytte afgræsning, som primær naturpleje. Er 
der yderligere behov for pleje, kan manuelle / 
maskinelle rydninger være nødvendige. Samsø 
Kommune vil i samarbejde med Silkeborg 
Statsskovdistrikt og private lodsejere arbejde 
for, at naturområderne bevares og plejes. De 
særlige lysåbne naturtyper med deres artsdi-
versitet og rekreative muligheder skal sikres.

For at beskytte og forhindre tilgroning på 
strand engsarealer omkring Stavns Fjord vil 
Samsø Kommune arbejde for, at der etable-
res græsning langs fjordkysten fra Stenskov til 
Hesselholm. Samsø Kommune vil arbejde for, 
at naturplejen skal udvides til også at omfat-
te holmene Eskeholm, Sværm og Ægholm. I 
Nordby Bakker er visse områder ikke omfattet 
af naturpleje og derfor under kraftig tilgroning. 
Samsø Kommune vil derfor udarbejde en plan 
for, hvordan plejen kan udbygges til at omfatte 
disse arealer. 

Kommunalbestyrelsen ønsker desuden at på-
virke såvel Staten som private lodsejere til at 
anvende naturlig afgræsning frem for maskinel 
slåning af hensyn til biodiversiteten.

Et andet fokuspunkt kan være indsats mod in-
vasive arter. 

Udvidelse af arealerne, der skal plejes, forud-
sætter, at det er muligt for Samsø Kommune at 
finde eksterne midler fra statslige eller EU støt-
tepuljer. 

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

• arbejde for, at vandet i Sørenden bliver 
rent og fortsætte arbejdet med genetab-
lering af Besser Made.
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BeFolKnIng struKtur

BeFolKnIng
Befolkningstallet på Samsø har været faldende 
siden sidste planperiode, og ifølge prognosen 
fra Danmarks Statistik 2008 vil befolkningstallet 
dale frem til år 2013. I 2015 vil befolkningstallet 
stige igen, og ved udgangen af planperioden 
vil tallet være status quo. Dette betyder, at ud-
viklingsperspektiverne for Samsø i planperioden 
2009-21 ikke giver anledning til en udvidelse af 
rammerne for boligbyggeri. 

De udlagte arealer til boligformål ses i 
Kommuneplanens rammedel.

Kilde:�Danmarks�Statistik�2008
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Kilde:�Danmarks�Statistik�2008

Befolkningsopgørelse
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Af nedenstående prognoser fremgår det, at 
børnetallet er faldende på Samsø i planperio-
den, og at antallet af ældre stiger. 

Kilde:�Danmarks�Statistik�2008

Dette viser tilsammen, at fokus i planperioden 
2009-21 må være på mindre, ældreegnede 
boliger tæt på byernes faciliteter og busstop-
pesteder. 

Kilde:�Danmarks�Statistik�2008

Langt de fleste husstande på Samsø er i 2008 
husstande med en eller to personer, og dem vil 
der komme flere af i de kommende år. Langt 
de fleste boliger er dog meget store og ikke eg-
nede til en eller to ældre personer. 

Befolkningsprognose for børn i 
alderen 0 til 14 år
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Befolkningsprognose +65 år
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struKtur
Borgerne på Samsø bor primært i byerne og 
de mange små landsbyer. En del bor dog rundt 
omkring i det åbne land på gårde og andre 
mindre udstykninger. 

Kommunalbestyrelsen ønsker, at planlægning 
af byerne sker med respekt for jordbrugs- ,na-
tur- og landskabsmæssige værdier, samt kul-
turarven på Samsø — herunder bevaringsvær-
dige bymiljøer og bygninger. I den kommende 
planperiode kan der derfor heller ikke forven-
tes tilladelse til boligbyggeri udenfor de i kom-
muneplanen udlagte arealer. Dog med und-
tagelse af de i planloven nævnte nødvendige 
boliger i forbindelse med driften af landbrug, 
skovbrug og fiskeri.

traneBjerg som Kommunens BymIdte
Tranebjerg er den største by på Samsø. Her lig-
ger øens folkeskole med idrætshal, bibliotek, 
skolefritidsordning, ungdomsklub, juniorklub 
mv.. Byen rummer også lægehus, sygehus og  
det nye plejecenter, den kommunale børneha-
ve ”Rumlepotten” og Kommunekontoret. Hertil 
kommer medborgerhus, biograf, restauranter, 
caféer og øens største koncentration af butik-
ker.

Også fremover skal Tranebjerg være kommu-
nens bymidte, jf. detailhandelsbestemmelser-
ne, med et bredt udvalg af detailhandelsbu-
tikker, samt offentlig service, erhverv, kultur- og 
fritidsaktiviteter mv.. De fleste af de funktioner, 
som dækker hele øen, bør så vidt muligt place-
res i Tranebjerg.

Tranebjergs centrale placering på Samsø be-
tyder, at der overalt på øen er kort afstand til 
centret. Samsø er ikke større end, at alt ligger 
inden for en rimelig afstand for både fastbo-
ende og turister. Kommunalbestyrelsen ønsker 
at udvikle Tranebjerg inden for de allerede ud-
lagte rammer.

loKalcentre
Nordby, Onsbjerg og Ballen er lokalcentre. 
Byerne skal først og fremmest være attraktive 
og trygge rammer om borgernes hverdag med 
let adgang til butikker, skoler, børnepasning 
samt andet, som har stor betydning i beboer-
nes hverdag. 

Nordby og Ballen er desuden vigtige turistbyer 
— Nordby i kraft af sit autentiske landsbymiljø 
omkring gadekæret og Ballen i kraft af sit hav-
nemiljø, hvor man finder en helt særlig maritim 
stemning. I begge byer er der flere restauranter, 
caféer o.l., samt nærliggende campingplad-
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Fordeling af boliger på 
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Ved byggeri af nye små boliger frigives nogle 
af de større familieboliger, som så kan komme 
i anvendelse, når befolkningstallet generelt sti-
ger fra 2015. Der er med andre ord ikke behov 
for mange nye store boliger til familier. 

Det er Kommunal be sty relsens mål i de kom-
mende år at tiltrække en bredt sammensat be-
folkningsgruppe — både resursestærke  børne-
familier og ældre. Der lægges derfor stor vægt 
på, at der sikres et både varieret og attraktivt 
udbud af boliger og byggemuligheder. Det 
kunne f.eks. være attraktive lejligheder med 
havudsigt i kystbyerne, samt velplacerede byg-
gegrunde både i de større byer og i landsby-
erne. 

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

• sikre plads til mindre, ældreegnede boli-
ger i byer og landsbyer.

• arbejde for at Samsø fortsat kan tilbyde 
varierede og attraktive bosætningsmulig-
heder.
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ser. Ved Ballen afholdes der desuden musikfe-
stival om sommeren, hvor flere tusinde festival-
gæster camperer på marken uden for byen.

landsByerne
Brundby, Mårup, Mårup Havn, Langøre, Sælvig 
og Kolby-Kås består primært af blandede om-
råder med boliger og mindre erhvervsfunktio-
ner. Landsbyerne spiller også en vigtig rolle set i 
relation til turisme. Sælvig og Kolby-Kås er beg-
ge havnebyer, hvor bymiljøet bærer tydeligt 
præg af færgetrafikken til Jylland og Sjælland. 
Der er desuden lystbådehavne i Kolby-Kås, 
Langøre, og Mårup Havn.

Landsbyerne Alstrup, Besser, Hårmark, Kolby, 
Langemark, Permelille, Pillemark, Tanderup, 
Toftebjerg, Torup, Ørby og Østerby er nogle af 
øens markante karaktertræk og dermed en hi-
storie helt for sig selv. Landsbyernes kvaliteter er 
især som bo- og levesteder i kraft af sammen-
hold, tryghed og overskuelighed. Nærheden 
til naturen og muligheden for en friere livsstil er 
andre kvaliteter. 

Landsbyerne skal fortsat udvikles med disse 
muligheder og rammer. Kommunalbestyrelsen 
ønsker ikke i denne planperiode at udlægge

retningslinje for struktur:

stk. 1. Byvækst skal lokaliseres i byer og 
landsbyer.

stk. 2. tranebjerg fastholdes som samsø 
Kommunes bymidte.

stk. 3. nordby, onsbjerg og Ballen skal fast-
holdes som lokalcentre.

nye arealer omkring landsbyerne til byudvik-
ling. Men en mere naturlig afgrænsning mod 
det åbne land er ønskværdig, og derfor juste-
res grænserne  enkelte steder. 

Retningslinjen danner grundlag for, at kom-
munen gennem landzonelokalplaner og en-
keltsagsadministrationen påvirker placeringen 
og udformningen af nye bebyggelser og an-
læg, så de tilpasses de omgivelser, de føjes til. 
Herunder, at der i arkitektur og materialevalg 
tages hensyn til eksempelvis bevaringsværdige 
landsbymiljøer, stedlig byggeskik og områdets 
karakteristiske landskabstræk.

Udfyldning mellem bestående bebyggelse skal 
undgås, hvor andre beskyttelsesinteresser taler 
for at friholde arealerne, eksempelvis for at fri-
holde naturområder eller kulturhistorisk bety-
dende grønninger og tofter.

BopælsplIgt I onsBjerg og traneBjerg
Bopælspligten i Onsbjerg og Tranebjerg fast-
holdes i denne kommuneplanrevision.

retningslinje for bebyggelse i landzone:

stk. 1. ny bebyggelse og anlæg i landzone 
skal placeres og udformes under hensynta-
gen til omgivelserne. Bebyggelse i landsby-
er skal normalt ske som udfyldende bebyg-
gelse inden for den pågældende landsbys 
grænser.

stk. 2. der skal ved planlægning og admi-
nistration af bebyggelse i landsbyer tages 
hensyn til det landbrug, som drives fra går-
de i landsbyen
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BolIger og ByggerI 

status over ByggerI
Der er i 2006 og 2007 blevet bygget godt 40 
helårsboliger på Samsø. Der er fortsat mulig-
hed for udstykninger inden for de eksisterende 
landsbyafgrænsninger, og der er tilstrækkelig 
med rummelighed på Holms Bakke og på den 
kommunale udstykning ”Toften”. Disse to ud-
stykninger er forbeholdt åbent lavt byggeri, og 
grundene er forholdsvis store.

Landsbyernes afgrænsning mod det åbne land 
justeres i Brundby og Langemark for at få en 
mere klar og logisk afgrænsning af landsbyen. 

Vest for Mårup, mellem Brugsen og Trans-
formerstationen tages et mindre boligområde 
ud af kommuneplanens rammer. Da området 
ikke er egnet til følsom anvendelse på grund af 
den nærliggende transformatorstation.

energIvenlIgt ByggerI
Kommunalbestyrelsen ønsker, at visionen om 
bæredygtighed og VEØ-tankegangen også 
kommer til udtryk ved nybyggeri og ved even-
tuel omdannelse af eksisterende områder i by-
erne. Det kan fx ske ved at stille særlige krav til 
materialeanvendelse, energiforsyning, vandaf-
ledning mv.

Samsø Kommune har allerede to lokalplaner, 
hvor der er stillet krav om lavenergibyggeri i 
energiklasse 2 – Holms Bakke og de kommuna-
le byggegrunde på Toften. Samsø Kommune 
ønsker at arbejde med et generelt krav om 
lavenergibyggeri ved nybyggeri på Samsø, så 
fx de kommende sommerhusudstykninger bli-
ver omfattet af et krav om brug af vedvarende 
energi teknologier. 

omrÅdeFornyelse I trane Bjerg
Samsø Kommune arbejder videre med om-
rådefornyelsen af Tranebjerg. Herunder hø-

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

• arbejde for at visionen om bæredygtig-
hed og VEØ-tankegangen også kommer 
til udtryk ved nybyggeri af boliger, som-
merhuse og erhvervsbygninger.

rer restaureringen af Kommunekontoret på 
Langgade 1 – Anton Rosens ”Teknisk Skole”. Det 
er planen, at bygningen skal fungere som mø-
dested og som en ny mulighed for at formidle 
kunst- og kulturaktiviteter på Samsø. 

BevarIng aF landsByernes særKende
Landsbyerne er et af øens markante karakter-
træk Derfor er det Kommunalbestyrelsens mål, 
at nyt byggeri i landsbyerne sker med al skyldig 
respekt for den stil og atmosfære, der findes på 
stedet. Det er derfor hensigten, at der løbende 
og efter behov udarbejdes bevarende lokal-
planer for landsbyerne, så det særlige præg, 
som landsbyerne har, karakteristika og beva-
ringsværdier sikres, og så landsbyerne fortsat 
kan være et attraktivt bosætningssted også i 
fremtiden. Her menes ikke, at der skal bygges 
nyt i gammel stil, men at den arkitektoniske 
kvalitet skal være af en passende standard og 
stil i forhold til det eksisterende byggeri, så den 
samlede landsbys atmosfære højnes. Smukke 
særegne landsbyer har en afsmittende effekt 
på de omkringliggende landområder.

Ved udarbejdelse af bevarende lokalplaner 
for landsbyerne skal det undersøges, om den 
grønne struktur i og omkring landsbyerne kan 
udvikles og der bør i disse lokalplaner være fo-
kus på trafik og kulturmiljøer.
 Se afsnittene om Trafik og Kulturværdier.

Kommunalbestyrelsen vil inden for 
planperioden:

• arbejde med restaureringen af Langgade 
1 — Anton Rosens ”Teknisk Skole”. 

• arbejde for et nyt markant samlingssted 
og mødested for borgere og foreninger 
og en ny mulighed for at formidle kunst- 
og kulturaktiviteter på Samsø.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
 planperioden:

• arbejde for, at der efter behov udarbej-
des bevarende og udviklende lokalplaner 
for landsbyerne.

• arbejde for, at den grønne struktur i og 
omkring landsbyerne udvikles.

• arbejde for, trafikløsningerne i landsby-
erne som tilgodeser bløde trafikanter og 
erhvervsliv.

• arbejde for, at bevaringsværdier kultur-
værdier bevares.
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KulturværdIer

Kulturarven på Samsø omfatter hele fortæl-
lingen om samfundsudviklingen på samsø 
frem til i dag. Det vil sige stort set alt, hvad 
mennesker har efterladt sig gennem tiderne. 
Kommuneplanen omfatter dog kun den ”faste” 
del af kulturarven, dvs. fredede eller bevarings-
værdige bygninger, fortidsminder og kulturmil-
jøer. Kulturmiljøer er geografisk afgrænsede 
områder, der fortæller noget væsentligt om 
den samfundsmæssige udvikling. Kulturarven 
findes både i byerne og på landet.

BIdrag tIl samsøs udvIKlIng
Kulturarv og arkitektonisk kvalitet spiller en rolle, 
når danskerne beslutter, hvor de vil bo, og når 
de beslutter, hvor de vil handle, også selv om 
det umiddelbart er dyrere. Flere undersøgelser 
har vist, at danskerne i stort omfang også opsø-
ger kulturarv, når de skal på ferie i Danmark. 

Der er også en sammenhæng mellem et at-
traktivt miljø med oplevelser og den erhvervs-
mæssige udvikling i en region. Et attraktivt kul-
turmiljø med vægt på kulturarv tiltrækker højt-
uddannet arbejdskraft og innovative virksom-
heder, der søger interessante og udfordrende 
miljøer at virke i. Kreative mennesker ønsker 
kreative omgivelser, og de vil til gengæld bi-
drage til den videre kulturelle og erhvervsmæs-
sige udvikling af kommunen.

At integrere kulturarven i den kommunale ind-
sats for at tiltrække nye borgere og turister er 
derfor en oplagt mulighed, som kommunalbe-
styrelsen på Samsø ønsker at udnytte.

Kulturarven er med til at gøre den fælles histo-
rie konkret, og kulturarven giver den enkelte en 
forståelse af identitet og ophav. Det er en kva-
litet i sig selv af møde kulturarven i det daglige. 
En styrkelse af kulturarven kan således bidrage 
til øget tilhørsfølelse, trivsel og profilering og 
dermed øge kommunens muligheder for at til-
trække attraktive borgere, turister og erhvervs-
liv.

udpegede KulturværdIer
I kommuneplanens rammedel angives en ræk-
ke bygninger, der i Kommuneatlasset for Samsø 
er udpeget som fredede bygninger eller byg-
ninger med høj bevaringsværdi. Bygningernes 
vedligeholdelsesstand har ikke været gennem-

gået i forbindelse med denne kommuneplan-
revision, men overføres direkte fra forrige kom-
muneplan.

Tidligere var en række kulturmiljøer og fortids-
minder på Samsø udpeget i Regionplanen. 
Disse optages nu i Kommuneplanen som udpe-
gede kulturmiljøer:

Forhistorisk tid:
Sydlige Samsø landskabstyper
Husmandslodder i Sælvig
Jættestuer ved Tranebjerg
Stavns Fjord stenalderen bosættelse

Middelalderen:
Nordby landsby
Landsbyen Besser
Landsbyen Ørby
Ilse Made Kilde
Kolhøj Mølle (Brundby Mølle)

Storlandbruget 1536-1750:
Brattingsborg

Landboreformerne 1750-1850:
Husmanslodder ved Onsbjerg
Rævebakkerne husmandsudstykning
Skansen på Besser Rev
Skansen på Lilleøre

Industrialisering og andelstid 1850-1920:
Langør havn
Købmandsgård i Ballen
Vesborg fyr
Kolby mølle
Herregårdsmejeri i Tranebjerg

En nærmere beskrivelse af hver enkelt kultur-
værdi findes i bilagsdelen. Kulturmiljøernes 
vedligeholdelsesstand har ikke været gennem-
gået i forbindelse med denne kommuneplan-
revision, men overføres direkte fra Regionplan 
2005 med undtagelse af Kolhøj Mølle som har 
fået vurdering af bevaringstilstanden; dårlig i 
stedet for særdeles god.

Det skal bemærkes, at den kommunale ud-
pegning kun dækker et repræsentativt udsnit 
af bevaringsværdierne.

Retningslinjerne for kulturværdier skal sikre, at 
anvendelsen af de udpegede områder ikke 
ændres til formål, som ødelægger eller for-
ringer de bevaringsværdige kulturminder. Det 
betyder dog ikke, at arealerne skal fastholde 
sin nuværende anvendelse, men at en fremti-
dig anvendelse og ny bebyggelse i givet fald 
må tilpasses de kulturhistoriske interesser.
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Kommunalbestyrelsen er bevidst om, 
at der er væsentlige udviklingsmulighe-
der forbundet med kulturarven på Samsø. 
Kommunalbestyrelsen ønsker, at udarbejdet 
en politik og udviklingsplan for kulturmiljøerne. 
Fokusemner kunne være: Bevaring, udvikling, 
synliggørelse, story telling og events.

KulturværdIer I loKalplaner
Kommunalbestyrelsen ønsker, at kulturarven 
på Samsø i videst muligt omfang sikres via ud-
arbejdelse af lokalplaner, eventuelt som et led 
udarbejdelsen af bevarende lokalplaner for 
landsbyerne eller som separate lokalplaner for 
givne kulturværdier. 

retningslinje for kulturværdier i lokalpla-
ner:

stk. 1. alle lokalplaner skal for fremtiden 
indeholde bestemmelser om eventuelle 
bevaringsværdige kulturværdier og kultur-
værdier som f.eks. bygninger, beplantnin-
ger, diger mv. 

stk. 2. alle lokalplaner skal beskrive og re-
spektere eventuelle kirkeomgivelsesfred-
ninger, andre fredninger, kirkeindsigtslinjer  
og byggelinjer i øvrigt. 

KulturværdI planlægnIng
Kommunen er efter kommunalreformen den 
største forvalter af de kulturhistoriske værdier. 
I kulturarven findes et potentiale, som Samsø 
Kommune med fordel kan inddrage i planlæg-
ningen på linje med områder som erhverv, tu-
risme og infrastruktur.

retningslinje for kulturværdier:

stk. 1. områder udpeget som kulturmiljøer  
og  kirkeindsigtsområder fremgår af kort nr. 
3.

stk. 2. Fredede bygninger og bygnin-
ger med høj bevaringsværdi fremgår af 
Kommuneplanens rammer. 

stk. 3. Inden for de udpegede bevarings-
værdige kulturmiljøer skal de kulturhistori-
ske værdier i videst muligt omfang beskyt-
tes. der må derfor normalt ikke opføres byg-
geri eller etableres anlæg, som ødelægger 
eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen 
eller kvaliteten af de kulturhistoriske vær-
dier.

stk. 4. Byggeri, anlægsarbejder og andre 
indgreb i de udpegede bevaringsværdige 
kulturmiljøer, skal ske med størst mulig hen-
syntagen til de kulturhistoriske værdier.

stk. 5. I kirkeindsigtsområderne skal hen-
synet til kirkens status og oplevelsen af kir-
ken fra det åbne land tillægges særlig stor 
vægt. Byggeri, anlæg og andre indgreb 
skal placeres og udformes på en måde, der 
ikke slører eller forringer oplevelsen af kir-
ken og dens umiddelbare omgivelser.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
 planperioden:

• arbejde for, at der udarbejdes en politik 
og udviklingsplan for kulturværdierne og 
de kulturhistoriske helheder.
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erhverv

Samsø har oplevet en stigning i beskæftigelsen 
i de sidste par år. Beskæftigede indbyggere 
var i 2005 på 1832. Dette var i 2007 steget til 
1916 beskæftigede indbyggere. Hertil kommer 
en række sæsonbeskæftigede både inden for 
landbrug og turisme, som ikke er bosiddende 
på Samsø.

* Kilde: Samsø Udviklingskontor, 2008.

Samsøs to største erhverv er landbrug og tu-
risme.

landBruget
Landbruget på Samsø har udviklet sig til at være 
markant anderledes end i det øvrige land. En 
meget stor del af landbruget på Samsø er fri-
landsgartnerier med produktion af kartofler, 
grøntsager og bær, men der er også en hvis 
animalsk produktion. Samsø har en lang tradi-
tion for dyrkning af tidlige kartofler og har gen-
nem tiden opbygget et stærkt ”brand” inden 
for netop kartofler. Dette brand er igennem de 
sidste ca. 20 år blevet udbygget til, at Samsø 
nu også er kendt for sin grøntsags- og bærpro-
duktion. Den samlede produktion af kartofler, 
grøntsager og bær er steget meget væsentlig i 
denne periode. I samme periode er andelen af 
produkter, der er færdigforarbejdet på Samsø 
steget, således at produktionen i dag overve-
jende leveres færdigpakket til detailkæderne. 
På Samsø findes endvidere landets eneste sur-
varefabrik, Samsø Konservesfabrik, der produ-
cerer rødbeder, rødkål, asier, græskar, agurker 
og kartofler på glas. Samsø Konservesfabrik har 
de seneste år arbejdet meget med produktud-
vikling og har lanceret en række nye produkter 
såsom sennep.

Beskæftigelsesopgørelse

1800

1900

2000

2100

2000 2002 2004 2006

Årstal

B
es

kæ
fti

ge
de

 Denne specialisering af landbruget på Samsø 
medfører, at landbruget på Samsø er øens stør-
ste erhverv omsætningsmæssigt. Endvidere 
betyder denne specialisering, at  Samsø har en 
helt unik erhvervsstruktur. Der er således i 2007 
15,6 % af indbyggerne beskæftigede inden for 
landbrug og fiskeri, hvor det på landsplan kun 
er 3,5 %. Gennemsnittet for de fem mellemstore 
ø-kommuner er 9,6 %. 
 
En stor del af arbejdspladserne inden for frem-
stillingsvirksomhed og transportvirksomhed 
er også afledt af landbrugsproduktionen. 
Landbruget på Samsø er således af meget stor 
økonomisk og beskæftigelsesmæssig betyd-
ning. Det er af væsentlig betydning at sikre mu-
lighed for også fremover at skabe gode ram-
mer for landbrugsproduktion og udvikling af 
erhvervet.
 
Sekundært indgår landbruget på Samsø som 
en del af oplevelsesøkonomien. Landskabet 
på Samsø er præget af grøntsags- og bærpro-
duktionen. Det giver et meget anderledes og 
farvestrålende landskab. Inden for de seneste 
år er der endvidere udviklet en række niche-
produktioner inden for fødevarer, som også 
indgår i turisternes oplevelse af øen.

Læs også under Det åbne land.

turIsmen
Turisme er som beskrevet i Kapitel 1, afsnit om 
Ferie og Fritid, Samsøs andet store erhverv. 
Der var i 2007 17,4 % af indbyggerne beskæf-
tigede inden for handel, hotel og restaurati-
onsvirksomhed. Hertil skal lægges den del af 
transporterhvervet, som er afledt af turismen. 
Turismeerhvervet har i de sidste par år oplevet 
en god fremgang i beskæftigelsen. I 2005 var 
15,9 % beskæftigede inden for turistbranchen 
mod 17.4 % i 2007. Turistsæsonen er i de senere 
år blevet udvidet væsentligt, således at den i 
dag strækker sig fra Påske og til og med efter-
årsferien. 
 
Turismen giver en række positive, afledte effek-
ter i form af flere aktiviteter og et langt større 
udbud af butikker og varer, end øens befolk-
ningsstørrelse kan betinge. Turismen giver såle-
des også bedre service og livskvalitet til øens 
borgere. Det er således af stor vigtighed at 
sikre gode rammer for en fortsat udvikling af tu-
risme- og oplevelsesbranchen. 

detaIlhandelsregler
I 2007 vedtog Folketinget en revision af de-
tailhandelsbestemmelserne i planloven. Det 
overordnede formål med lovændringen er, at 
butikker som hovedregel skal ligge i midten af  
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de større byer. Planlægningen skal fremme et 
varieret butiksliv i de mindre og mellemstore 
byer og sikre god tilgængelighed for alle tra-
fikanter, herunder især den gående, cyklende 
og kollektive trafik. Endelig skal planlægningen 
fremme en bæredygtig detailhandelsstruktur, 
hvor afstandene i forbindelse med indkøb er 
begrænsede.

Planloven indeholder bestemmelser, der læg-
ger op til en opdeling i et hierarki bestående af 
bymidter, lokalcentre, enkeltstående butikker 
og områder til pladskrævende varer. Samsø 

retningslinje for detailhandel:

stk. 1. tranebjerg fastholdes som samsø 
Kommunes bymidte. der kan rumme dag-
ligvarebutikker på op til 1.400 m² bruttoeta-
geareal og udvalgsvarebutikker op til 1.000 
m² bruttoetageareal.

stk. 2. nordby, onsbjerg og Ballen fasthol-
des som kommunens lokalcentre. hver med 
op til 3.000 m² butikker i alt og en maksimal 
butiksstørrelse på 1.000 m² målt på brutto-
etagearealet.

stk. 3. I mårup fastholdes et areal til en-
keltstående butik til lokal forsyning med en 
maksimal butiksstørrelse på 1.000 m².

stk. 4. I Ballen og tanderup fastholdes area-
ler til særligt pladskrævende varegrupper. 
Industriområdet nord for tranebjerg kan li-
geledes anvendes til formålet.

retningslinjer for udlæg af detailhandel:
max. samlet brutto-
etageareal til butik-
ker

max. bruttoetage-
arealer for én dag-
ligvarebutik

max. bruttoetage-
arealer for én ud-
valgsvarebutik

tranebjerg 8.000 1.400 1.000

nordby 2.000 1.000 1.000

onsbjerg 2.000 1.000 1.000

Ballen 3.000 1.000 1.000

landsbyerne 1.000 1.000 1.000

Kommune ændrer ikke hierarkiet og den eksi-
sterende afgrænsning i forhold til tidligere kom-
munal planlægning. Det skal dog bemærkes, 
at Brundbys status er ændret fra lokalcenter til 
landsby.

For Samsø betyder detailhandelsbestemmel-
serne, at Tranbjerg udpeges som bymidte og 
øens handelscentrum med bl.a. supermarke-
der og et varieret udbud af udvalgsvarebutik-
ker.

Onsbjerg og Ballen fastholdes som kommunens 
lokalcentre med dagligvarebutikker og et min-
dre sortiment af udvalgsvarebutikker. Nordby 
fastholdes også som lokalcenter, selv om der i 
øjeblikket ingen deciderede dagligvarebutik-
ker er i Nordby.

I Mårup udpeges arealet ved Brugsen som det, 
der i planloven betegnes som et areal til enkelt-
stående butikker på op til 1.000 m² pr. butik til 
lokal forsyning og 3.000 m2 i alt pr. by. Mårup 
Brugs fungerer som primær dagligvareforsy-
ning for nordøen.

I Ballen og i Tanderup er arealet med bygge-
markederne omfattet af reglerne for særligt 
pladskrævende varegrupper. Industriområdet 
nord for Tranebjerg er desuden udlagt som et 
muligt område for særligt pladskrævende va-
regrupper.

udvIKlIngen aF daglIgvareButIKKer
Rundt på hele Samsø er der et større antal 
udvalgsvarebutikker med bl.a. tøj, kunsthånd-
værk og boligudstyr.
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at skabe plads til transportrelaterede erhverv 
og lettere industri til forarbejdning og foræd-
ling af landbrugsafgrøder. Området er lokalise-
ret op af Samsøs hovedvej som forbinder øens 
to trafikhavne, Sælvig og Kolby Kås. Området 
muliggør en rationel håndtering af udskibning 
af f.eks. landbrugsprodukter og afgrøder fra en 
central lokalitet på øen. Fra lokaliteten er der 3 
kilometer til udskibning i Sælvig (mod Jylland) 
og 10 kilometer til Kolby Kås som er udskibnings-
havn til Sjælland.

Ved lokalplanlægningen af området ved 
Onsbjerg sikres indsigten til Onsbjerg Kirke ved 
at begrænse anvendelse, bygningshøjder og 
beplantninger i dele af området. 

Kommunen vil fremover forsøge at lokalisere 
lettere virksomhedstyper i det eksisterende in-
dustriområde i Tranebjerg.

Ved udlæg af arealer til erhvervsformål er det 
vigtigt at tage hensyn til grundvandsressour-
cerne.

Retningslinjen har til formål at forebygge mil-
jøkonflikter mellem forurenende virksomheder 
og forureningsfølsom arealanvendelse, som 
eksempelvis boliger og institutioner, og at fore-
bygge, at der opstår unødig risiko for skade på 
personer, ejendom eller miljøet i forbindelse 
med eventuelle uheld på risikovirksomheder. 

retningslinje for virksomheder og anlæg 
med nedsivningsrisiko:

stk. 1. virksomheder og anlæg skal indret-
tes og drives på en måde, så grundvandet 
beskyttes mod forurening.

stk. 2. virksomheder og anlæg med ned-
sivningsrisiko må ikke etableres i områder 
med særlige drikkevandsinteresser eller 
i indvindingsoplande hørende til almene 
vandværker, medmindre en konkret vurde-
ring viser, at den pågældende virksomhed 
eller det pågældende anlæg indrettes og 
drives på en måde, så der ikke er risiko for 
forurening af grundvandet.

retningslinje for afstand til forurenende 
virksomheder og risikovirksomheder

stk. 1. ved udlæg af arealer til virksomhe-
der eller enkeltanlæg, samt ved ændring 
af arealanvendelse, skal der normalt sikres 
en sådan afstand til forurenende virksom-
heder og til risikovirksomheder, at der ikke 
opstår støj-, lugt- og andre forureningsge-
ner, og sådan at der sikres tilfredsstillende 
sikkerhedsmæssige forhold.

Detailhandlen har fundet et stabilt leje på 
Samsø, og der er ikke noget i udviklingen af 
turismen eller befolkningen, som tyder på en 
øget efterspørgsel, som ikke kan rummes inden 
for de eksisterende forhold. 

Det er vurderingen, at centraliseringen af dag-
ligvarebutikkerne har fundet sit leje på Samsø 
med det nuværende befolkningsgrundlag. 
Den nye Netto i Tranebjerg er på 1.000 m2,, og 
Brugsen i Tranebjerg er efter udvidelsen på 
1.900 m2. Daglig Brugsen i Mårup er på 802 m² 
og Daglig Brugsen i Ballen er på 500 m².

Antallet af butikker på Samsø er stort set uæn-
dret siden sidste planperiode. 

KunsthÅndværKere 
Kunst og kultur er meget vigtigt omdrejnings-
punkt for Samsø. De mange kunsthåndværkere 
er et væsentligt aktiv for både samsingerne og 
turisterne. Kommunalbestyrelsen lægger der-
for vægt på, at der fortsat sikres gode place-
rings- og udviklingsmuligheder for detailhandel 
med kunsthåndværk o.l. — både centralt i by-
erne, i landsbyerne og i eller i tilknytning til eksi-
sterende bebyggelse i det åbne land.

ForarBejdnIng aF loKale rÅvarer
Samsø har en stærk profil som leverandør 
af kartofler og specialafgrøder som bær og 
grøntsager af høj kvalitet. Antallet af egnsspe-
cifikke produkter fra Samsø ser ud til at vokse. 
Ved mindre specialproduktioner er der er op-
levelsesmuligheder og hands-on for turister og 
andre kunder.

erhvervsudvIKlIng
Rummeligheden i de eksisterende erhvervs-
områder er ved at være opbrugt. Derfor 
ønsker Kommunalbestyrelsen at udpege et 
nyt erhvervsområde i den sydlige udkant af 
Onsbjerg.  Onsbjerg er relativt godt trafikbe-
tjent og centralt placeret på øen. Området 
vil være særligt godt egnet til transportkræ-
vende erhverv som f.eks. omlastning af varer. 
En fremadrettet samling af aktiviteterne for de 
transportkrævende erhverv vil kunne gøre det 
nemmere at sikre en mere miljøbevidst hånd-
tering af aktiviteterne end i dag. En samling af 
aktiviteterne vil bl.a. kunne få parkerede lastbi-
ler væk fra gadebilledet på Samsø, og der vil 
muligvis blive tale om en synergieffekt til gavn 
for erhvervslivet. Der skal sikres vejadgang til 
området fra Kongevejen og Præstegårdsvej og 
Kommunalbestyrelsen vil stille krav om etable-
ring af skærmende beplantning omkring hele 
arealet.

Erhvervsområdet syd for Onsbjerg er udlagt for
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FerIe og FrItId

Der kommer ca. 70.000 turister til Samsø hvert 
år. Det giver ca. 350.000 overnatninger. Der er 
mange forskellige muligheder for at overnatte 
på øen, fra primitive teltpladser til tre forskellige 
campingpladser, og fra utallige sommerhuse, 
ferielejligheder og bed-and-breakfast til fler-
stjernede hoteller og gruppeophold på lejrsko-
ler og kursuscentre.

Turistsæsonen er i de senere år blevet udvidet 
væsentligt, således at den i dag strækker sig 
fra Påske til og med efterårsferien. Det er kom-
munalbestyrelsen mål at tiltrække flere gæster 
i den udvidede sæson. Kommunalbestyrelsen 
vil desuden arbejde for mere helårsturisme.

Udviklingen af turismen og friluftslivet skal gå 
hånd i hånd og ske på et bæredygtigt og kva-
litativt højt niveau til gavn for både lokalbe-
folkningen og de mange turister, der besøger 
Samsø. Derfor skal turismen betragtes som et 
erhverv, der er til at leve af og leve med, og 
der skal kunne udfolde sig et alsidigt friluftsliv, 
som er tilgængeligt for hele befolkningen og 
for gæster udefra.

I forhold til øens størrelse findes der mange 
ferie- og fritidsaktiviteter på øen. Det er kom-
munalbestyrelsens mål, at udnytte de knappe 
arealer og resurser bedst muligt. Derfor skal der 
fokuseres på at ferie- og fritidsaktiviteter kan-
benyttes af og tiltrække både turister og fast-
boende.

sommerhusomrÅder
Turismen er med til at sikre opretholdelsen af 
øens restaurationsliv, detailhandel og mange 
af ferie- og fritids aktiviteterne. Turisternes bi-
drag er samtidig afgørende for øens detailhan-
del, og ikke mindst for opretholdelsen af gode 
og regelmæssige færgeforbindelser til Jylland 
og Sjælland. Særligt de mange sommerhustu-
rister er med til at sikre øens serviceerhverv - fra 
mekanikere over håndværkere til rengørings- 
og haveservice. 

Sommerhusejerne bidrager endvidere med 
betaling af grundskyld til kommunen. I 2008 
beløb dette sig til 6,1 mio. kr. for de huse, der 
er vurderet som sommerhuse. Herudover bidra-
ger sommerhusejerne som forbrugere af tek-
nisk forsyning, det vil sige bl.a. renovationsord-
ningen, vandforsyning m.v.

Der er i 2008 ca. 940 sommerhuse på Sam sø. 
Der er fortsat ubebyggede sommerhusgrunde 
og muligheder for at opføre fritidshuse. 

Sommerhusene på Samsø er samlet i få større 
områder, samt et antal mindre områder og i 
mindre grad også spredte enkelthuse. Det er 
karakteristisk for Samsø, at man kun meget få 
steder oplever sommerhusbebyggelsen, når 
man bevæger sig rundt på øen. De fleste ud-
stykninger ligger lidt af vejen, og de er oftest 
gemt bag beplantning. Dette er en stor kvali-
tet, fordi oplevelsen af Samsø som et uspoleret 
øsamfund er bevaret, på trods af et ret stort an-
tal sommerhuse.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden

•  arbejde for at kunne tiltrække flere turister 
til Samsø.

•  arbejde for at ferie- og fritidsanlæg gøres 
attraktive og tilgængelige for såvel turister 
som fastboende.

retningslinje for ferie- og fritid:

stk. 1. Ferie- og fritidsanlæg kan kun pla-
ceres inden for kystnærhedszonen, hvis det 
sker ud fra sammenhængende turistpoliti-
ske overvejelser.

stk. 2. nyanlæg til ferie og fritidsformål skal 
ske på grundlag af et kommuneplantillæg 
med efterfølgende lokalplan. til kommune-
plantillægget udarbejdes en konkret turist-
politiks redegørelse for projektet.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

• arbejde for fortsat at gøre det attraktivt at 
have sommerhus på Samsø.

• arbejde for at bevare øens karakteristik 
som et uspoleret øsamfund, på trods af et 
ret stort antal sommerhuse.
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svarende. Samlet set vil der være tale om 100 
nye sommerhusgrunde.

Der er i planlægningen af de nye sommerhus-
områder lagt stor vægt på, at områderne skal 
falde godt ind i den eksisterende bebyggelse 
og natur. Det er vigtigt at bevare Samsøs sær-
lige stemning, som netop ikke præges af store 
sommerhusbebyggelser og turisme. 

De fem nye områder er skitseret på de viste fi-
gurer. Områderne er endnu ikke godkendt af 
Staten i et Landsplandirektiv. Efter et evt. lands-
plandirektiv skal de nye områder planlægges 
detaljeret ved en eller flere lokalplaner. Det 

117 gode grunde
Samsø Kommune har i 2007 søgt Miljøministeriet 
om mulighed for at udstykke yderligere 100 
sommerhuse på Samsø. Sommerhusene er 
tænkt placeret i tilknytning til de eksisterende 
sommerhusområder ved Mårup, Vesterløkken, 
Sælvig og Langemark. 

Ansøgningen omfatter planer for udstykning af 
i alt 117 nye grunde.

Ansøgningen omfatter fem områder, hvor 
Mårup Østerstrand Nord er klart det største. 
Mårup Østerstrand er allerede i dag øens stør-
ste sommerhusområde. For at reducere be-
byggelsen, Mårup Østerstrand Nord, er der 
stillet forslag om alternativ placering af 17 
grunde syd for Mårup Østerstrand. Hvis Mårup 
Østerstrand Syd bliver godkendt, reduceres an-
tallet af grunde i Mårup Østerstrand Nord til-

Forslag til ny sommerhusbebyggelse i 
Mårup 63 grunde

Forslag til ny sommerhusbebyggelse
 i Sælvig.  11 grunde.

Forslag til ny sommerhusbebyggelse
 i Vesterløkken. 7 grunde

Forslag til ny sommerhusbebyggelse
 på Egernvej ved Langemark. 19 grunde

Forslag til ny sommerhusbebyggelse 
ved mårup øster strand syd. 17 grunde
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skal bemærkes, at der fra Staten er et generelt 
forbud mod nye sommerhuse i kystnærhedszo-
nen.

 I en efterfølgende lokalplanproces skal de en-
kelte områder planlægges detaljeret. Hvorfor 
vejtilførsel og andet inden for områdeafgræns-
ningen kan ændre sig.

hotel, FerIeBy og anden overnatnIng
Området mellem Langemark og Golfbanen 
udgør en helt særlig lokalitet for Samsø. Med 
nærhed til golfbanen er det muligt at skabe 
en synergi mellem mulighederne for rekrea-
tive aktiviteter som golfbanen kan tilbyde og 
et generelt behov for overnatningspladser på 
Samsø i højsæsonen. Området syd for Samsø 
Golfbane ønskes flyttet og udvidet, så der bli-
ver skabt en direkte tilknytning til Golfbanens 
arealer. Udvidelsen mod Langemark mulig-
gør planlægning – og bevarelse af ekstensivt 
drevne græsarealer, således at de også kan 
indgå i et samlet rekreativt område. Området 

retningslinje for lokalplanlægning af de 
nye sommerhusområder:

stk. 1. Kvaliteten af de nye sommerhusområ-
der skal sikres ved at indtænke fælles træk 
som f.eks. beplantning, tagbeklædning, far-
ver eller andet der kan skabe en sammen-
hæng i områderne internet og en harmoni i 
forhold til omgivelserne.

stk. 2. ved lokalplanlægning og etablering 
af det nye sommerhusområde ved mårup, 
skal der beskrives og etableres en tilkørsels-
vej fra landevejen nord for mårup til områ-
det.

udlægges så offentlighedens adgang til natur-
områderne og kysten styrkes. Samlet set binder 
det udlagte område Besser Golfbane – lands-
byen Langemark og sommerhusområdet ved 
Egernvej sammen med rekreative områder og 
natur. Byggefeltet for et kommende hotelbyg-
geri er placeret udenfor strandbeskyttelseslin-
jen. Der findes ingen alternative lokaliserings-
muligedder på Samsø hvis potentialet for over-
nattende ”golfgæster” skal udnyttes optimalt.

Der ønskes opført et hotel med tilknytning til 
Samsø Golfbane. Hotellet vil styrke muligheden 
for, at tilbyde produktet ”golf-ferier” som et 
supplement til øens øvrige ferie og fritidstilbud. 
Det forventes at ”golf-ferier” vil kunne tiltræk-
ke gæster udover øens normale højsæson og 
dermed kunne bidrage til den lokale økonomi 
i den såkaldte ”skulder sæson”. Derudover vil 
den eksisterende overnatningskapacitet øges. 
Overnatningskapaciteten er i 2009 udnyttet 
fuldt ud.

På et areal øst for Langemark og syd for Samsø 
Golfbane udlægges et areal til offentlige for-
mål i form af ferieby/hotel med maximalt 1.000 
sengepladser og med naturligt tilknyttede an-
læg og servicefunktioner, golfbane, samt en-
kelte boliger, som er nødvendige for områdets 
drift.

Områdeafgrænsningen ændres i forhold til 
tidligere planlægning. En del af det areal, der 
i Regionplan 2005 var  udpeget,  strakte sig 
langs kysten. Kommunen finder det mest hen-
sigtsmæssigt at arealet strækker sig ind i landet.

I Regionplan 2005 er et areal til ”større fe-
rieanlæg” udlagt nord for Ballen. Det er her 
Energiakademiet ligger. Arealet er udlagt til 
offentlige formål, herunder forsknings-, udstil-

Sommerhuse�ved�Mårup
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lings- og kursusvirksomhed, hotel- eller ferie-
boliger med tilknytning til forsknings og kursus-
virksomhed på øen (200 sengepladser), samt 
enkelte boliger. 

Arealet mod vest er i Regionplanen og 
Kommuneplan 2005 udlagt til bolig og erhverv. 
Samsø Kommune ønsker at styrke 
Energiakademiet ved at give mulighed for at 
udvide. Kommunalbestyrelsen ønsker at give 
akademiet mulighed for at gå fra formidling og 
undervisning til også at omfatte energi-forsøgs-
byggeri og overnatningsmuligheder for akade-
miets gæster. Resultatet bliver et center for for-
midling, undervisning, eksperimenter med ved-
varende energi teknologi og byggeri. Derfor 
ønsker Kommunalbestyrelsen i planperioden 
2009-21 at udlægge arealet vest for  Energi-

retningslinje for hoteller, feriebyer og an-
den overnatning:

stk. 1. etablering af hoteller, feriebyer og an-
den overnatning skal altid ske med respekt 
for naturen, landbruget, øvrig bebyggelse.

stk. 2. nye hoteller, feriebyer og lignende 
ferieanlæg med over 100 sengepladser kan 
kun etableres ved langemark og Ballen.

stk. 3. I langemark kan der etableres maksi-
malt 1.000 sengepladser, og i Ballen kan der 
etableres indtil 200 sengepladser.

stk. 4. arealet i langemark kan ikke bebyg-
ges før der er udarbejdet en samlet plan for 
hele arealet.

stk. 5. arealet omkring bygningerne i 
langemark skal kunne benyttes af offent-
ligheden, og der skal skabes adgang til ky-
sten.

stk. 6. mindre hoteller, wellnesscentre og 
ferieanlæg op til 50 sengepladser kan efter 
nærmere planlægning udlægges i direkte 
tilknytning til landsbyer og byer. det er dog 
vigtigt, at et sådant hotel eller anlæg pla-
ceres med respekt for naturen, afgrænsning 
mod det åbne land, landbruget og øvrig 
bebyggelse på øen, samt at der ved plan-
lægningen tages højde for den trafikale 
belastning, et sådant overnatningssted vil 
kunne påføre lokalområdet . 

stk. 7. mindre Bed and Breakfast, kan i vidt 
omfang etableres i nedlagte landbrugsbyg-
ninger.

akademiet til boliger og erhverv, herunder 
forsknings-, udstillings-, og kursusvirksomhed, 
samt hotel med op til 200 senge.

Samsø kommune ønsker at imødekomme øn-
sker om etablering af oplevelses feriemål med 
tilknyttede overnatningsmuligheder. Det kan 
f.eks. være wellnesscentre, kurbade, bonde-
gårdsferie etc.

Der er i hele landet et stigende ønske om etab-
lering af oplevelses- og wellnesscentre, hvor 
turister kan bo, slappe af, få ro og pleje krop 
og sjæl. Sådanne feriemål kan have glæde af 
Samsøs smukke natur og landskaber til rekrea-
tion for deres gæster. Det er dog vigtigt, at byg-
gerier og aktiviteter tilpasses de lokale landska-
bers natur- og kulturværdier, så disse bevares.

Et sådant center vil kunne tiltrækkes købestær-
ke seniorer. Wellnesscentre og kurbade uanset 
udformning betragtes i kommuneplanen som 
hoteller, feriebyer og lignende ferieanlæg og 
skal derfor også placeres i respekt for naturinte-
resser, landbrug og øvrig bebyggelse på øen.

campIngpladser

samsø FestIval
Samsø Festivalen er et vigtigt aktiv for Samsø 
og bidrager væsentligt til den lokale økonomi. 
Festivalen besøges hvert år af ca. 5.000 beta-
lende gæster. Festival pladsen er lokaliseret 
umiddelbart nord for Ballen på et areal som 
grænser op til den ene af øens 3 fungerende 
campingpladser. Den nærliggende camping-
plads betyder at campingområdet delvist kan 
anvendes af festivalgæster. Det er ikke muligt 
at lokalisere festivalen ved de 2 andre pladser, 
som i øvrigt begge ligger i kystnærhedszonen. 
Sælvigbugtens camping er omfattet af Stauns 
Fjord Fredningen og Nordby Camping ligger 
relativt langt fra øens to færgehavne, hvilket 
gør den uegnet da mange af festivalgæsterne 
er til fods.

FerIe og FrItId I naturen
Naturen på Samsø er en ressource for be-
boere og turister, der giver rekreative ud-
foldelsesmuligheder som vandre ture, sejlads, 

retningslinje for campingpladser:

stk. 1. campingpladser skal indrettes og 
afgrænses under hensyntagen til de natur-
mæssige og kulturhistoriske og landskabe-
lige interesser, samt det åbne lands interes-
ser i øvrigt.
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lystBÅdehavne
For mange af Samsø’s gæster er lystbådehav-
nene ”porten” til øen. Derfor er velfungerende 
og attraktive lystbådehavne et vigtigt aktiv for 
Samsø.

Der er 4 lystbådehavne på Samsø. Ved en 
eventuel udvidelse af havnene skal der tages 
vidtgående hensyn til naturen, landskabet og 
de rekreative interesser.

Havn
Omtrentligt
antal båd-
pladser

Udvidelses-
muligheder

Samlet an-
tal pladser

Ballen 102 75 177
Kolby Kås 30 170 200
Mårup 56 60 116
Langør 85 15 100

Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre 
anlæg kan tillades på baggrund af en konkret 
vurdering.

retningslinje for skydebaner:

stk. 1. der kan ikke etableres nye skydeba-
ner på samsø. eksisterende skydebaner kan 
flyttes til en anden beliggenhed.

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende 
planperiode:

• arbejde for at vedligeholde og udvikle 
lystbådehavnene som attraktive ferie- og 
fritidsmål til glæde for gæster og samsin-
ger.

retningslinje for lystbådehavne:

stk. 1. udvidelse af eksisterende lystbåde-
havne kan ske på de steder, der fremgår af 
ovenstående skema.

stk. 2. placering og udformning af de på-
gældende havne og havneafsnit skal ske 
under særlig hensyn til landskabet og na-
turbeskyttelsesinteresser .

stk. 3. jollepladser, anlægsbroer og lignen-
de mindre anlæg kan etableres, hvor en af-
vejning af de rekreative ønsker med andre 
arealinteresser tillader det.

kajak, cykling, primitiv overnatning, jagt, rid-
ning og meget mere. 

Frilufts- og turistaktiviteter påvirker, på godt og 
ondt, deres omgivelser. Nogle aktiviteter forud-
sætter blot adgang til et bestemt område ved 
en simpel fodsti, mens andre aktiviteter kræver 
byggerier, som f.eks. specifikke baneanlæg. 

Kommunalbestyrelsen har en forpligtelse til at 
tilgodese frilufts livet og den rekreative anven-
delse gennem planlægning og samti dig en 
forpligtelse til at beskytte na turens artsrigdom, 
så den ikke slides ned. 

Kommunalbestyrelsen lægger generelt vægt 
på, at jord- og skovbrugets erhvervsmæssige 
interesser og de almene natur- og landskabsin-
teresser, samt de kulturhistoriske spor ikke tilsi-
desættes i forhold til de rekreative interesser. 

Kommunalbestyrelsen vil gennem planlæg-
ning og forvaltning arbejde for, at frilufts- og tu-
ristaktiviteter ikke kommer til at skade naturen. 
Se kortbilag nr. 3 Landskab, kulturhistorie og fe-
rie- og fritidsanlæg.

sKydeBaner
Skydning er en relativ stor sport på Samsø. 
Samsø Skytteforening har lavet rigtigt mange 
flotte resultater i sportsskydning, og jagt er en 
udbredt fritidsaktivitet på øen. 

Der findes tre skydebaner på Samsø: 
Målskydebane til pistol, salonriffel og 200 me-
ter riffel ved Brundby, en jagtskydebane ved 
Harpeshøj og en skydebane, der benyttes af 
forsvaret og hjemmeværnet ved Mårup.

Skydebanerne fremgår af kortbilag 3 og ram-
merne.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
 planperioden:

• arbejde for at sikre de rekreative udfoldel-
sesmuligheder for beboere og turister på 
Samsø

• arbejde for at jord- og skovbrugets interes-
ser ikke tilsidesættes

• arbejde for at natur- og landskabsinteres-
ser ikke tilsidesættes

• arbejde for at de kulturhistoriske spor ikke 
tilsidesættes

• arbejde for at fritids- og turist aktiviteter ikke 
kommer til at skade naturen på Samsø.
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traFIK

Transportforholdene har stor betydning for 
Samsøs udvikling. Transportforholdene har be-
tydning for virksomhedernes konkurrenceevne, 
befolkningens adgang til arbejdspladserne, 
samt den offentlige- og private service og me-
get mere.  Det er derfor vigtigt, at der skabes 
gode og effektive forbindelser internt på øen 
og til det øvrige Danmark.

Færgerne har helt afgørende betydning for et 
samfund som Samsøs. Kommunalbestyrelsen 
arbejder derfor hele tiden for at skabe bedre 
færgeforbindelser til Jylland og Sjælland.

Det overordnede vejnet på Samsø består 
af hovedvejene mellem Ballen-Tranebjerg-
Mårup-Nordby og Sælvig-Onsbjerg og Kolby 
Kås-Tranebjerg. Hertil kommer 120 km anden 
kommunal vej og 50 km private fællesveje.

Der udlægges ikke nye anlæg til større veje i 
denne planperiode.

traFIKregulerIng I landsByerne
I flere byer og landsbyer er der brug for en ind-
sats for at sikre de bløde trafikanter. Trafikken 
er i de senere år øget, antallet af store land-

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

•  arbejde for, at der skabes gode og effek-
tive transportforbindelser internt på øen 
og til det øvrige Danmark.

• arbejde hen mod etableringen af en par-
keringsfond for Tranebjerg.

• arbejde for at optimere færgeforbindel-
serne til Jylland og Sjælland på pris, hyp-
pighed og hastighed.

retningslinje for parkeringspladser:

stk. 1. ved nybyggeri og ændret benyttelse 
af eksisterende bebyggelse skal der ud-
lægges et tilstrækkeligt parkeringsareal, så 
beboere, ansatte, besøgende, kunder, leve-
randører mv.. kan parkere på den enkelte 
ejendom. der skal udlægges parkerings-
pladser efter de normer, der fremgår ske-
maet vist i kommuneplanens rammer.

brugsmaskiner og større fragtbiler er steget 
mærkbart, og vejnettet er dårligt tilpasset til de 
nye trafikmønstre i flere af landsbyerne. Samsø 
Kommune vil undersøge problemets omfang 
og karakter nærmere. Undersøgelsen skal vise, 
hvor og hvordan trafikken kan reguleres og sik-
kerheden øges. Indsatsen fremover skal dog 
ske under hensyntagen til landsbyvejenes histo-
riske og traditionelle linjeføring og udformning 
– der skal skabes løsninger, som øger trafiksik-
kerheden, og som fastholder landsbymiljøerne. 

Samsø Kommune ønsker at medvirke i en posi-
tiv dialog med erhverv og landsbyerne om at 
finde lokalt forankrede løsninger for den tunge 
gennemkørende trafik.

stIer pÅ samsø
Alle må færdes på markveje og stier igennem 
det åbne land til fods eller på cykel. Det giver 
mulighed for at komme helt tæt på Samsøs na-
tur og følge årstidernes skiften på landbrugets 
jorde. Det er ikke tilladt at nedlægge eller om-
lægge veje og stier uden at spørge kommunen 
først.

For at sikre fortsat adgang til det åbne land øn-
sker Samsø Kommune at samarbejde med land-
bruget og Danmarks Naturfredningsforening 
om at kortlægge markveje og stier på øen. 
Kortlægningen vil kunne danne udgangspunkt 
for en egentlig kommunal stiplanlægning. En 
forudsætning for en stiplan er et konstruktivt 
samarbejde mellem interessenterne og økono-
misk støtte fra staten, EU eller private fonde.

retningslinje for trafik i landsbyerne:

stk. 1. ved lokalplanlægning i landsbyerne 
skal trafikale løsninger, hvor de bløde trafi-
kanter tilgodeses, være centrale.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

• undersøge, hvor og hvordan trafikken kan 
reguleres og sikkerheden øges i landsby-
erne.

• skabe løsninger, der øger trafiksikkerhe-
den og som fastholder landsbymiljøerne. 

• medvirke i en positiv dialog med erhverv 
og landsbyerne om at finde lokalt forank-
rede løsninger på den tunge gennemkø-
rende trafik.

•  arbejde for, at der i lokalplaner for lands-
byerne skabes gode trafikløsninger.
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I en kommunal stiplanlægning kan der blive 
sat fokus på adgangen til kulturminder i land-
skabet, f.eks. mindesten, gravhøje ol. Ligesom 
adgangen til forskellige landskabstyper kan sik-
res - f.eks. sydøens unikke herregårdslandskab, 
svært tilgængelige kyststrækninger, stranden-
ge, overdrev og det moderne landbrugsland-
skab. 

cyKelstIer
Det eksisterende, kommunale cykelstinet om-
fatter en asfalteret dobbeltrettet sti mellem 
Tranebjerg og Kanhave, en grussti mellem 
Kanhave og Mårup, samt en dobbeltrettet sti til 
havnen i Sælvig. 

Derudover findes de regionale cykelruter, som 
udgør et sammenhængende net af skiltede 
cykelruter, fortrinsvis på svagt befærdede kom-
muneveje. Ruterne danner forbindelser mellem 
de større byer, naturområderne og færgehav-
nene. Ruterne er lagt, så de giver mulighed for 

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden: 

• søge økonomisk støtte fra staten, EU eller 
private fonde.

• i samarbejde med landbruget og Dan-
marks Naturfredningsforening kortlægge 
markveje og stier på øen

•  udarbejde en kommunal stiplan.
•  arbejde for at understøtte friluftslivet ved 

udbygning eller forbedring af cykel- og 
vandrerutenettet, samt etablering af støt-
tepunkter.

• arbejde for, at udvide cykelstinettet på 
hele øen.

• indtænke ridestier i arbejdet med en sti-
plan

flest mulige naturmæssige og landskabelige 
oplevelser undervejs.

Kommunalbestyrelsen vil i planperioden under-
søge mulighederne for at udvide cykelstinettet 
på hele øen. I forbindelse med udvidelsen af 
sommerhusområdet ved Mårup Østerstrand 
ønsker kommunalbestyrelsen, at der arbejdes 
videre med en cykelsti vest om Mårup.

VAnDrErUtEr
De regionale vandreruter udgør et sammen-
hængende net af afmærkede ruter – der dels 
følger selvstændige stier, dels følger eksisteren-
de, svagt befærdede mark- og skovveje. 

Vandrerutenettet skal sikre en god tilgængelig-
hed til det åbne land og samtidig medvirke til 
at sikre, at færdsel og ophold sker i robuste na-
turområder. Det tilstræbes, at ruterne forløber 
gennem naturskønne områder, og de danner 

typisk forbindelser mellem byerne og større na-
turområder.

BustraFIKKen
Den kollektive bustrafik på Samsø omfatter p.t. 
den regionale busrute 131 (Nordby-Tranebjerg-
Kolby Kås). Det er kommunalbestyrelsens mål, 
at busdækningen på øen skal forbedres, så 
den kollektive trafik er et godt alternativ til den 
individuelle bilisme. Muligheden for at etablere 
andre former for offentlig trafikforsyning under-
søges.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden: 

• arbejde for, at den kollektive trafik bliver et 
godt alternativ til den individuelle.
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havne
Der er én trafikhavn på Samsø. Det er Kolby Kås 
havn som både er trafikhavn, færgehavn og 
lystbådehavn. Kolby Kås havn er en privatejet 
havn. Sælvig havn er en kommunalt ejet fær-
gehavn. Den beskrives i afsnittet om Færgefart. 
Resten af havnene på Samsø er kommunale 
lystbådehavne. De er beskrevet under Ferie og 
Fritid.

Kommunalbestyrelsen ønsker generelt at sikre 
udviklingsmulighederne for trafikhavnen på 
Samsø og fremme den optimale udnyttelse af 
arealerne ved havnen, så havnens transport-
potentiale udnyttes bedst muligt. Via trafikhav-
nen på Samsø transporteres bl.a. det gods, der 
ikke kan transporteres med passagerfærgerne, 
enten fordi det er for stort, for farligt eller på an-
den måde ikke er hensigtsmæssigt at transpor-
tere via passagerfærgerne.

På længere sigt skal trafikhavnen have mulig-
hed for, at udvide på arealer nær havnen til 
transporterhverv og havnetrafik, bl.a. til mere 
trailerparkering. Der bør således i videst muligt 
omfang friholdes arealer nær trafikhavnen til 
havneformål. På arealer nær trafikhavnen bør 
der i indeværende planperiode ikke udlægges 
arealer til formål, der på længere sigt kan kom-
me i konflikt med udbygning af havnen.

FærgeFart
Der er to færgehavne på Samsø – i henholdsvis 
Kolby Kås og Sælvig. I 2007 blev der gennemført 
li citationer af færgefarten. På ruten til Hou har 
det ført til lavere priser og hurtigere overfarts-
tider. Den nye besejling er startet i 2008. I 2009 
blev den nye doubleenderfærge til Samsø sat 

i drift mellem Hou og Sælvig, og en tilsvarende 
bliver sat i drift i 2010 mellem Kalundborg og 
Kolby Kås. Færgerne har plads til ca. 600 pas-
sagerer og 110 biler. 

Meget gods transporteres med de almindelige 
passagerfærger. Kommunalbestyrelsen ønsker 
generelt at fremme udviklingen af færgehav-
nene på Samsø og sikre den optimale udnyttel-
se af passagerfærgernes transportpotentiale.

lystBÅdehavne
Se afsnittet om ferie og fritid.

FlytraFIK
Samsø Flyveplads råder over en 695 meter lang 
og 30 meter bred græsbane, der er godkendt 
til beflyvning med luftfartøjer på op til 10.000 
pund / 5.700 kg med plads til maksimalt 10 per-
soner. Flyvepladsen er beliggende på et dræ-
net areal mellem Sælvigbugten og Stavns Fjord 
i en højde af 0 meter over havoverfladen.

Flyvepladsen har eksisteret på lokaliteten siden 
1960´erne. I 2005 blev området for hangar og 
servicebygningen optaget som ramme i kom-
muneplanen. Forudsat at de kan udarbejdes 
en miljøgodkendelse af flyvepladsen bør lan-
dingsbaneanlægget også være omfattet af 
en ramme. En miljøgodkendelse af flyveplad-
sen skal indeholde en vurdering af om det in-
ternationale naturbeskyttelsesområde bliver 
påvirket væsentligt af flyvepladsen.

rednIngshelIKoptere og sygetransport
Nord / øst for Kongehøjen mellem Onsbjerg og 
Tranebjerg er der i 2008 anlagt en ny landings-
plads for redningshelikoptere til sygetransport.
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ForsynIng

og teKnIsKe anlæg

Samfundet har behov for drikkevand, en stabil 
energiforsyning, telekommunikation, spilde-
vandsafledning og mulighed for at bortskaffe 
affald mv.. Tekniske anlæg, der er nødvendige 
for samfundets udvikling, skal derfor kunne 
etableres.

vIndmøller
Samsø er en Vedvarende Energi Ø og allerede 
i dag 100 % CO2 neutral. 

3 møller på hver 1 MW blev i år 2000 rejst tæt 
ved byen Tanderup. To af møllerne ejes af 
landmænd, mens den tredje er ejet af et lokalt 
vindmøllelaug. Hver mølle producerer hvert år, 
hvad der svarer til ca. 630 husstandes årlige el-
forbrug.
3 møller på hver 1 MW blev i år 2000 rejst tæt 
ved byen Permelille. To af møllerne ejes af 
landmænd, mens den tredje er ejet af et lokalt 
vindmøllelaug. 
5 møller på hver 1 MW blev i år 2000 rejst tæt 
ved Nørreskifte. Alle fem møller ejes af land-
mænd. En mølle på 1 MW producerer hvert år, 
hvad der svarer til ca. 630 husstandes årlige el-
forbrug.

Transportområdet er i dag svært at omlægge 
til vedvarende energi. Dels er teknologier som 
brint- og el-biler både dyrere og mindre effek-
tive end benzin- og dieselkøretøjer. Ethanol og 
andre biobrændstoffer er på vej, og man eks-
perimenterer da også med både rapsolie og 
brintproduktion på Samsø. Men indtil transpor-
ten kan omlægges til vedvarende energiformer 
i stor skala, har man på Samsø i stedet valgt at 
kompensere for energiforbruget i transportsek-

retningslinje for forsyning og tekniske an-
læg:

stk. 1. der skal sikres mulighed for etable-
ring af de tekniske anlæg, der er samfunds-
mæssigt nødvendige. tekniske anlæg i det 
åbne land skal placeres og udformes under 
vidtgående hensyn til miljøet, naturen og 
landskabet.

toren ved at opføre 10 store havvindmøller på 
hver 2,3 MW syd for øen, opført i 2002.

Havvindmøllerne sender årligt mere ren el til 
fastlandet, end øen bruger på transport - inkl. 
olie til færgerne. Den årlige produktion er på 
77.500 MWh (280 TJ), deres højde er 103 m til 
vingespidsen.

Herudover er der en række mindre møller pla-
ceret rundt omkring på øen (se evt. kortbilag 
nr. 7).

Samsø Kommune og Samsø Energiakademi  vil 
i planperioden udarbejde en ny plan for VEØ 
2025. Planen omhandler bl.a. udskiftning af ud-
tjente møller. I planen vil der blive taget stilling 
til, om der er behov for - og kan findes - egnede 
arealer til placering af nye møller. I nærværen-
de kommuneplan udpeges der ikke nye area-
ler til placering af møller.

Bemærk at etablering af større vindmøller for-
udsætter en vurdering af anlæggets virkning 
på miljøet (VVM godkendelse). Samt at store 
vindmøller over 100 meter skal vurderes i sam-
menhæng med luftfarten og flysikkerheden.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

• udforme retningslinjer for sanering af æl-
dre vindmøller.

• udarbejde landskabsanalyser for at vur-
dere egnede placeringsmuligheder for 
evt. nye vindmøller.

retningslinje for vindmøller:

stk. 1. der kan kun opstilles vindmøller in-
den for de udpegede vindmølleområder. 
områderne fremgår af rammekortene for 
Brundby, permelille og tanderup vindmøller.

stk. 2. husstandsmøller med en største total-
højde på 25 m kan opstilles uden for vind-
mølleområderne ved fritliggende ejendom-
me i umiddelbar tilknytning til ejendom-
mens bygninger, hvis det ud fra en konkret 
vurdering findes foreneligt med det åbne 
lands interesser.

stk. 3. vindmøller skal placeres og udformes 
under videst mulig hensyntagen til det åbne 
lands interesser, herunder især hensynet til 
landskabsbilledet, og således at naboge-
ner begrænses.
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højspændIngslednInger
Infrastruktur til energiforsyning og kommunika-
tion sætter tydelige spor i landskabet på 
Samsø. Det er Kommunalbestyrelsens mål, at 
fremtidige tek niske anlæg placeres og udbyg-
ges under størst mulig hensyntagen til landska-
bet og med fær rest mulige gener for omgivel-
serne. Ligeledes er det på længere sigt målet, 
at de allerede etablerede anlæg som f.eks. 
højspændings master m.v. fjernes eller graves 
ned. 

Samsø Kommune vil derfor i planperioden drøf-
te en saneringsplan med de relevante parter 
med det mål, at få 60 kV-luftledningen mellem 
Vadstrup, Mårup og kysten fjernet eller gravet 
ned. 

Strækningsanlæg er veje, spildevandslednin-
ger, højspændingsledninger osv.

antennemaster
Antallet af antennemaster til radio-, telefon- og 
fjernsynstransmission mv.. og deres påvirkning 
af landskabet skal begrænses mest muligt. Det 
er vigtigt at beskytte landskabet mod disse do-

retningslinje for strækningsanlæg:

tekniske strækningsanlæg skal placeres 
således, at rådighedsindskrænkninger i 
omgivelserne og påvirkninger i øvrigt af det 
omgivende miljø begrænses mest muligt.

minerende anlæg, så vidt som det er teknisk 
muligt.

En samlet plan på baggrund af ovennævnte 
oplysninger vil kunne danne basis for at redu-
cere antallet af master og samtidigt vil planen 
kunne lette landzonesagsbehandlingen i sager 
om antennemaster. 

aFFaldshÅndterIng
Affaldshåndteringen, der omfatter indsam-
ling, genanvendelse, deponering og for-
brænding, styres fra Affaldscenter Harpesdal. 
Den kommunale affaldsindsamling omfatter 
- i henhold til gældende affaldsplan 2005-
16 - husholdninger, erhverv og sommerhuse, 
samt genanvendelige materialer, der opsam-
les i containere opstillet ved udvalgte veje og 
pladser. Modtagefaciliteter til genanvende-
lige materialer og farligt affald, samt et sorte-
ringsanlæg og en deponeringsplads er etab-
leret på affaldscenteret. Genanvendelige 
materialer, brændbart affald og farligt af-
fald, der ikke kan behandles på Samsø, frag-
tes til relevante udenøs behandlingsanlæg. 

retningslinje for antennemaster:

stk. 1. antallet af antennemaster til radio-, 
telefon-, fjernsynstransmission mv.. og deres 
påvirkning af landskabet skal begrænses 
mest muligt.
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Affaldshåndteringssystemet tilpasses løbende 
inden for rammerne af en politisk vedtaget af-
faldsplan, der gælder for en 4-årig periode. 
Blandt flere mulige tiltag vil der sandsynligvis i 
løbet af den kommende planperiode 2009-12 
blive truffet beslutning om etablering af en gen-
brugsstation i Tranebjerg. Genbrugsstationen 
vil i så fald blive placeret i det eksisterende in-
dustriområde i Tranebjerg.

varmeForsynIng
Varmeforsyningen på Samsø sker fra lokale 
fjernvarmeværker i Nordby/Mårup, Onsbjerg, 
Tranebjerg og Brundby-Ballen. På ejendomme 
i det åbne land er der individuel varmeforsy-
ning.

Fjernvarmeværket i Nordby/Mårup får varmen 
fra 2500 m² solfangere og en 900 kW kedel, 
der fyres med træflis. I dag får 185 forbrugere 
varme fra værket. Træflis til anlægget kommer 
primært fra Brattingsborg-skovene. 

Tranebjergværket er det første fjernvarmeværk 
på Samsø. Det blev etableret i 1993. Værket er 
et halmbaseret fjernvarmeværk. I dag leve-
res ca. 85 % af varmebehovet i Tranebjerg fra 
halmvarmeværket. 263 boliger, erhvervs-virk-
somheder, boligforeninger og institutioner er 
tilsluttet fjernvarmenettet. Halmkedlen i værket 
har en effekt på 3 MW, og det samlede varme-
forbrug er ca. 9.500 MWh om året.
Ballen/Brundby fjernvarmeværk er halmfyret 
og som det eneste værk på Samsø 100 procent 
forbrugerejet. Værket forsyner 240 forbrugere i 
byerne Ballen og Brundby og er derfor placeret 
midt mellem disse to byer. Fjernvarmeværket i 
Onsbjerg er et halmbaseret fjernvarmeværk 
med 76 tilsluttede husstande og institutioner. 
Fjernvarmesystemet adskiller sig fra andre vær-
ker på Samsø ved at være et privat ejet an-
partsselskab.

75 % af boligerne opvarmes i dag vha. VE-
teknologi. Ved renovering af fjernvarmevær-
kerne på Samsø ønsker kommunen at gå i dia-
log med ejerne om etablering af solfangere.

VEØ2025-planen, som vil blive udarbejdet af 
Samsø Kommune og Energiakademiet, kom-
mer til at have strategier for en øget varmefor-
syning baseret på VE-teknologi.

Kommunalbestyrelsen vil inden for
planperioden:

•  gå i dialog med ejerne af fjernvarmevær-
kerne om etablering af solfangere.

vandForsynIng
Vandforsyningen sker fra flere forskellige vand-
værker. I grove træk forsynes Nordøen og dele 
af sydøen til og med Sælvig fra Nordsamsø 
Vandværk. Resten af Sydøen forsynes fra 
Hårmark Vandværk samt de lokale vandvær-
ker i Onsbjerg, Tranebjerg, Brundby og Ballen. 
Regionsplanens retningslinjer om grundvand 

og kortafgrænsningen er gældende, indtil 
vandplanerne er endeligt vedtaget.

retningslinje for anden vandforsyning:

stk. 1. Indvinding af grundvand til andet end 
drikkevandsformål kan normalt tillades, 
ligesom eksisterende tilladelser til grund-
vandsindvinding normalt forlænges. 

stk. 2. Indvinding af grundvand til formål, 
der ikke forudsætter vand af drikkevands-
kvalitet, skal tilstræbes at ske fra grund-
vandsforekomster, der er uegnede til drik-
kevandsforsyning. 

stk. 3. Indvindingen af grundvand til andet 
end drikkevandsformål skal tilrettelægges 
således, at påvirkningen af vandløb, søer, 
enge og moser bliver mindst mulig.

stk. 4. Indvindingen af grundvand til andet 
end drikkevandsformål skal tilrettelægges 
således, at grundvandskvaliteten generelt 
ikke forringes.

stk. 5. størrelsen af den tilladte indvindings-
mængde til markvanding bliver reguleret i 
forhold til størrelsen af de arealer, der øn-
skes vandet.
på samsø vil der ikke blive givet tilladelser 
til vanding af arealer med kornafgrøder.
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retningslinje for drikkevandsforsyning:

st. 1. det reneste grundvand skal normalt 
forbeholdes formål, der kræver drikke-
vandskvalitet, og det skal tilstræbes, at ind-
vindingen af grundvand begrænses til det 
nødvendige. Inden for de udpegede områ-
der med særlige drikkevandsinteresser og 
områder med drikkevandsinteresser (kortbi-
lag 6) prioriteres indvinding til drikkevands-
forsyning normalt over anden anvendelse af 
grundvandet.

stk. 2. ved lokalisering af vandindvindinger 
til drikkevandsforsyning skal der i størst mu-
ligt omfang tages hensyn til vandløbenes 
vandføring, vandstanden i søer, enge og 
moser samt til behovet for vandindvinding 
til andre formål.

stk. 3. I tilrettelæggelsen af drikkevands-
forsyningen sikrer samsø Kommune, at den 
enkelte forbruger overalt kan tilbydes drik-
kevand fra et alment vandværk med vand-
indvindingsopland inden for et område med 
særlige drikkevandsinteresser eller inden for 
et andet område, hvor grundvandet er vel-
beskyttet og af god kvalitet. denne sikring 
gælder dog kun i det omfang, det er øko-
nomisk forsvarligt set i forhold til bl.a. den 
forsyningssikkerhed, der opnås, det antal 
forbrugere, der sikres, og mulighederne for 
på anden måde at forsyne de pågældende 
forbrugere med drikkevand.

stk. 4. nye boringer til almen vandforsyning 
skal så vidt muligt placeres opstrøms mulige 
forureningskilder, som f.eks. byområder, de-
poneringsanlæg og forurenede grunde.

stk. 5. Inden for indvindingsoplande til al-
mene vandværker må der ikke etableres 
potentielt grundvandstruende aktiviteter, 
medmindre en konkret vurdering har vist, at 
det kan ske uden væsentlig risiko for forure-
ning.

stk. 6. Indvindingen af grundvand skal tilret-
telægges således, at grundvandskvaliteten 
ikke forringes.

Læs endvidere afsnittet om Beskyttelse af drik-
kevandet

spIldevandsForsynIng
Der er udarbejdet en spildevandsplan for by-
erne og det åbne land. Spildevandsplan 2005 
- 2013. Planen kan hentes på Samsø Kommunes 
hjemmeside. Spildevandsplanens etape 1 
er gennemført, og spildevandet bliver inden 
længe ledt fra Tranebjerg, Brundby og Ballen 
til Ballen renseanlæg. Etape 2 forventes påbe-
gyndt i 2010.

Hele øen er omfattet af en kommunal tøm-
ningsordning, og i 2008 er Samsø Kommune 
begyndt arbejdet med at etablere forbedret 
spildevandsrensning i det åbne land. Det vil 
sige, at ejendomme, der i dag leder spildevand 
mere eller mindre urenset til vandløb og havet, 
skal have etableret nye renseforanstaltninger.

Samsø Kommune vil lede hovedparten af øens 
spildevand til Ballen renseanlæg og desuden 
sikre en forbedret spildevandsrensning i det 
åbne land.

I takt med at spildevandsplanen træder i kraft 
nedlægges nogle af de gamle rensningsan-
læg, og der er ikke behov for etablering af nye 
rensningsanlæg i denne planperiode.

retningslinje for renseanlæg:

stk. 1. ved placering af renseanlæg og ved 
udlæg af arealer til boligformål samt ved 
ændring af arealanvendelse skal der nor-
malt sikres en sådan afstand mellem rense-
anlæg og beboelse, at der ikke opstår luft-, 
støj- eller andre forureningsgener. 

stk. 2. I Kommunens spildevandsplan skal 
der tages højde for kommuneplanens by-
vækst. som udgangspunkt for vurdering af 
afstanden mellem renseanlæg og forure-
ningsfølsombebyggelse mv. anvendes en 
afstand på 100 m.
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KapItel 2 — rammer For 
loKalplanlægnIngen

Kommuneplanen indeholder rammerne for, 
hvad der kan bestemmes i lokalplaner i kom-
munen. Der er således en nøje sammenhæng 
mellem lokalplanlægningen og kommunepla-
nens rammedel: Der kan ikke lokalplanlægges 
for emner eller områder, der ikke er opstillet 
kommuneplanrammer for. 

Rammerne giver offentligheden mulighed for 
at vurdere, hvordan kommuneplanen gennem 
lokalplanlægningen vil påvirke bygge- og an-
vendelsesmuligheder i de enkelte områder.
Kapitlet er opdelt i to afsnit: Første afsnit inde-
holder de generelle rammer der gælder for 
hele kommunen og andet afsnit indeholder 
de specifikke rammer for de enkelte områder.
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Følgende afsnit indeholder de generelle ram-
mer der gælder for hele kommunen.

ByvæKst og ByudvIKlIng
Arealudlæg til egentlig byvækst kan alene ske 
ved inddragelse af areal til byzone. Arealudlæg 
til begrænset byvækst kan alene ske indenfor 
landsbyafgrænsninger i de udpegede lands-
byer.

detaIlhandel
Nybyggeri og omdannelse af eksisterende be-
byggelse til butikker kan kun ske indenfor lands-
byafgrænsningerne og i områder udlagt til er-
hverv og butiksformål. Den enkelte butiks areal 
og det maksimale areal for butikker fremgår af 
tabellen nedenfor og af de konkrete rammer.

traneBjerg 
Tranebjerg udgør Samsøs bymidte. 

Uden for de udpegede butiksområder kan der 
i begrænset omfang planlægges for butikker til 
lokal forsyning, som er butikker, der alene skal 
betjene en begrænset del af en by, landsby, 
sommerhusområde eller lignende. 

Herudover kan der uden for bymidten i 
Tranebjerg planlægges for arealer til mindre 

butikker til salg af egne produkter i tilknytning til 
en virksomheds produktionslokaler. Der må ikke 
gives mulighed for større butikker end, hvad der 
er rimeligt i forhold til de produkter, som den 
enkelte virksomhed (jordbrugs-, gartneri- eller 
produktionsvirksomhed) producerer.

handIcaphensyn
Der skal i størst muligt omfang tages handicap-
hensyn i lokalplaner.

genopFørelse eFter Brand 
Der kan i særlige tilfælde efter brand eller an-
den beskadigelse tillades genopførelse af byg-
ninger med samme etageantal, bygningshøj-
de, anvendelse og bebyggelsesprocent, som 
bygningen havde før skaden, uanset at det vil 
være i strid med rammerne for området.

Fælles FrIarealer
I lokalplaner for nye boligområder skal der åb-
nes mulighed for, at der kan anlægges lege-
pladser, fælles opholdsarealer, grønne anlæg 
mv.. til betjening af kvarteret og i overensstem-
melse med områdets funktion.

InstItutIoner I BolIgomrÅder
Uanset rammebestemmelserne kan der i bo-
ligområder indpasses mindre institutioner o.l. til 
betjening af øen.

generelle rammer
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parKerIng
Ved nybyggeri og ændret benyttelse af eksi-
sterende bygninger skal der udlægges et til-
strækkeligt parkeringsareal, så beboere, be-
skæftigede, besøgende, kunder, leverandører 
mv.. kan parkere på den enkelte ejendom. Der 
skal udlægges parkeringspladser efter de nor-
mer, der fremgår af nedenstående skema.
�
parKerIngsnormer
Normerne� et� det� minimumskrav� der� gælder,� hvor�
ikke andet er fastlagt i en lokalplan.

Boliger:
fritliggende enfamiliehuse og dobbelthuse

• 2 p-pladser pr. bolig
rækkehuse, kædehuse og etagebebyggelse

• 1,5 p-pladser pr. bolig
ældreboliger

• 0,5 p-plads pr. bolig

Erhverv:
dagligvarebutikker

• 1 p-plads pr. 25 m² salgsareal
• 1 p-plads pr 50 m² øvrigt areal

øvrige butikker
• 1 p-plads pr. 50 m2

kontorer, fabrikker og værksteder
• 1 p-plads pr. 50 m2

hoteller og lignende
• 1 p-plads pr. værelse

restaurationer
• 1 p-plads pr. 5 siddepladser

Institutioner mv..:
forsamlingslokaler

• 1 p-plads pr. 5 personer lokalet kan rumme
plejehjem og lignende

• 1 p-plads pr. værelse
børneinstitutioner og lignende

• 1 p-plads pr. 5 børn
uddannelsessteder inkl. folkeskoler

• 1 p-plads pr. ansat
• 1 p-plads pr. 5 elever over 18 år

Generelt, hvor det er hensigtsmæssigt, kan par-
keringsbehovet opfyldes på parkeringsanlæg, 
der er fælles for flere ejendomme.

landsByer
Byggeri i landsbyer skal ske ved »huludfyldning« 
inden for den eksisterende landsbybebyggelse 
eller inden for landsbyafgrænsningen.

Bevaring af landsbymiljøerne har en høj prio-
ritet. Følgende vilkår skal derfor opfyldes ved 
nybyggeri og renovering i landsbyerne.

• Bevaringsværdige bygninger skal søges 
bevaret og indgå i den helhed, som kultur-
miljøet i landsbyen udgør. Byggeri, anlægs-
arbejde o.l. skal ske med hensyntagen til 
de kulturhistoriske værdier.

• Bebyggelse og ombygninger skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmo-
nere med nabobygninger og landsbymil-
jøet som helhed.

• Skiltning, beplantning, byudstyr mv.. skal 
mht. udformning, materialevalg og place-
ring tilpasses omgivelserne og de kulturhi-
storiske værdier.

Ved udarbejdelse af lokalplaner for landsbyer 
skal der tages hensyn til landbrug, der drives fra 
gårde i landsbyen.

Karakteristisk og bevaringsværdig landsby-
bebyggelse med tilhørende omgivelser og 
beplantning, samt bebyggelser af særlig arki-
tektonisk og kulturhistorisk værdi skal søges be-
varet. Ved ny bebyggelse og anlæg skal der 
tages videst mulige hensyn til landsbyens kva-
liteter. Udformning og placering af bygninger 
og anlæg bør medvirke til at videreføre karak-
teren af landsbymiljøet.

KulturværdIer
Inden for de udpegede bevaringsværdige kul-
turmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst 
muligt omfang beskyttes. Der må derfor nor-
malt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, 
som ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer 
oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske 
værdier. Fredede bygninger og bevaringsvær-
dige bygninger fremgår af de enkelte ramme-
kort. En uddybende beskrivelse af kulturværdi-
erne fremgår af bilag til Kommuneplan.

varmeForsynIng
De enkelte områders mulighed for varmefor-
syning fremgår af Samsø Kommunes varme-
plan. Eventuel forsyningspligt fremgår også af 
Varmeplanen og er tillige oplyst under ram-
mebestemmelserne for det enkelte rammeom-
råde. I overordnede træk er der forsyningspligt 
med fjernvarme i lokalområderne Nordby/
Mårup, Onsbjerg, Tranebjerg og Brundby-
Ballen.

Forsyningspligten skal fremgå af lokalplaner.

energI
I forlængelse af arbejdet med VEØ gælder for 
nybyggeri, nyanlæg og større ombygninger el-
ler omdannelser, at energiforbruget skal søges 
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minimeret ved udnyttelse af energibesparen-
de materialer og installationer.

lednIngsanlæg
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal der reser-
veres de nødvendige arealer til planlagte over-
ordnede ledningsanlæg.

traFIK, veje og stIer
Ved udarbejdelse af lokalplaner skal der frihol-
des eller sikres arealer til veje og stier.

grundvand
Ved udlæg af arealer til byformål skal det sik-
res, at arealanvendelsen ikke fører til forurening 
af grundvandet i områder med særlige grund-
vandsinteresser.

Endvidere gælder, at der inden for indvindings-
oplande til almene vandværker ikke må etab-
leres potentielt grundvandstruende aktiviteter, 
med mindre en konkret vurdering har vist, at det 
kan ske uden væsentlig risiko for forurening.

jordForurenIng
I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner 
skal det undersøges, om der inden for de ak-
tuelle områder er arealer kortlagt på vidensni-
veau 1 eller vidensniveau 2 i henhold til jordfor-
ureningsloven, samt om den påtænkte anven-
delse medfører særlige betingelser som følge 
af kortlægningen.

Der rettes henvendelse til kommunen, hvis der 
ud over allerede kortlagte arealer skønnes at 
være andre arealer, som bør vurderes.

landBrugsomrÅder
Landbrugsområderne skal så vidt muligt for-
blive i drift.

Landbrugsarealer kan kun inddrages til andet, 
hvis arealerne har begrænset betydning for 
landbruget, eller hvis en samlet vurdering viser, 
at den givne anvendelse mest hensigtsmæssigt 
kan placeres i et landbrugsområde. Ved ud-
stykning, bebyggelse og ændret anvendelse 
af arealer og bygninger skal der tages særligt 
hensyn til de landbrugsmæssige interesser.

Mængden af levende hegn og småbiotoper af 
værdi for det vilde dyre- og planteliv bør opret-
holdes og nye etableres, hvor det kan ske uden 
væsentlig gene for landbrugsdriften.

rÅstoFomrÅder
Der er ingen regionale råstofgraveområder i 
Samsø Kommune – kun mindre gravninger til 
dækning af det lokale behov.

sKovrejsnIngsomrÅder
Der er udpeget skovrejsningsområder på sydø-
en, primært inden for vandforsyningernes ind-
satsområder.

uønsKet sKov
Det helt unikke kystlandskab på hovedparten 
af Samsø betyder, at store områder er udpe-
get som områder, hvor skovrejsning er uønsket. 
Det drejer sig om hovedparten af nordøen, 
området omkring Stauns Fjord og en stor del af 
sydøen.

InternatIonale BesKyttelsesomrÅder
Områderne i og ved Nordby Bakker,  Stauns 
Fjord samt Lindhold Dyb og Vejrø Sund er om-
fattet af internationalt naturbeskyttelsesom-
råde.
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omrÅder med særlIg landsKaBelIg værdI
Næsten hele Samsø — undtagen den centrale 
del af sydøen — er udpeget som områder med 
særlig landskabelig interesse.

I områderne skal landskabshensyn tillægges 
særlig stor vægt. Inddragelse af areal til for-
mål, der kan skæmme landskabet, skal så vidt 
muligt undgås. Byggeri og anlæg skal place-
res og udformes under særlig hensyntagen til 
landskabet. Ikke-landbrugsmæssigt byggeri, 
større veje og større tekniske anlæg skal så vidt 
muligt undgås.

omrÅder aF særlIg geologIsK Interesse
To større områder - nordøen og området om-
kring Stauns Fjord - er udpeget som værende 
af særlig geologisk interesse.

I områderne skal geologien tillægges særlig 
stor vægt. Landskabsformer og blottede profi-
ler mv.., som særlig tydeligt afspejler landska-
bets opbygning og de geologiske processer, 
skal søges bevaret og beskyttet. Byggeri og 
anlægsarbejder, beplantning mv.., som kan 
sløre landskabets dannelsesformer, skal så vidt 
muligt undgås i områder af særlig geologisk in-
teresse.

FerIe og FrItId
Der skal være gode muligheder for færdsel og 
ophold i det åbne land.
Turismen skal fremmes under hensyntagen til 
natur og miljø, landskab og kulturmiljøer og be-
rørte landsbyer.

Etablering af anlæg i det åbne land til ferie- og 
fritidsformål skal ske under hensyntagen til na-
tur, landskab og nabobebyggelser. I kystnære 
områder skal der ved udbygning med ferie- og 
fritidsanlæg tages særligt hensyn til landska-
bet.

Særligt arealkrævende fritidsanlæg skal som 
hovedregel placeres uden for områder af sær-
lig landskabelig, geologisk eller kulturhistorisk 
interesse, uden for naturområder og uden for 
kystnærhedszonen.

vIndmøller
Der kan kun opstilles større vindmøller inden 
for vindmølleområder ved Tanderup mark, 
Brundby Mark og ved Permelille.

Der kan opstilles husstandsmøller ved fritliggen-
de ejendomme i det åbne land. Møllen skal 
placeres i tilknytning til ejendommens bygnin-
ger. Den må max. være 25 m høj.

Møller til elproduktion skal min. have tre vinger 
og skal så vidt muligt være udført i refleksfrit 
materiale.

støjKrav
Lokalplaner skal overholde en række lovkrav 
og regler, der skal sikre, at der i ny bebyggelse 
er et acceptabelt støjniveau.

nye veje og støj
Det skal tilstræbes, at nye veje ikke påfører ek-
sisterende og planlagt støjfølsom arealanven-
delse (boliger, institutioner o.l.) et støjniveau på 
mere end 55 dB(A). For rekreative områder i det 
åbne land er grænseværdien 50 dB(A) og for 
kontorerhverv o.l. 60 dB(A).

nye ByomrÅder og støj Fra veje
Der må som hovedregel ikke udlægges area-
ler til støjfølsom anvendelse i områder, der er 
belastet af et støjniveau over 55 dB(A) fra eksi-
sterende eller planlagt vejtrafik. For rekreative 
områder i det åbne land er den tilsvarende 
grænseværdi 50 dB(A) og for kontorer, erhverv 
o.l. i byområder 60 dB(A).

I eksisterende byområder med et støjniveau på 
mere end 55 dB(A) kan der opføres nye boliger 
eller etableres anden støjfølsom anvendelse, 
hvis det sikres, at generne fra støjen mindskes 
mest muligt, herunder at det indendørs støjni-
veau ikke overstiger 30 dB(A) at støjniveauet 
ved mindst én af facaderne på boligbebyg-
gelsen og ved primære opholdsarealer ikke 
overstiger 55 dB(A).

Støjen skal om nødvendigt nedbringes ved 
hjælp af støjafskærmning (fx støjvold eller 
-skærm).

støj Fra erhvervsomrÅder
Det skal ved udlæg af nye erhvervsområder og 
nye områder med støjfølsom arealanvendelse 
sikres, at de til enhver tid gældende støjkrav i 
Miljøstyrelsens vejledning kan overholdes.

støj Fra vIndmøller
Der må ikke placeres støjfølsom arealanven-
delse nærmere end 300 m fra eksisterende el-
ler planlagte større vindmøller med mindre, det 
ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er 
miljømæssige problemer forbundet hermed.

Nye vindmøller skal holdes mindst 300 m fra 
eksisterende eller planlagte boliger og anden 
støjfølsom arealanvendelse med mindre, det 
ved undersøgelser er godtgjort, at der ikke er 
miljømæssige problemer forbundet hermed.
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mIljøKlasser
Næsten alle rammeområder har fået tildelt en 
miljøklasse.

Formålet med miljøklasserne er, at miljøproble-
mer ved en hensigtsmæssig placering af virk-
somheder, fritidsanlæg, institutioner og andet, 
som erfaringsmæssigt påvirker omgivelserne 
med bl.a. støj, røg, lugt, rystelser eller trafik. 

Miljøklasserne bruges til en indledende vurde-
ring af, hvilke typer virksomheder mv.. der kan 
være plads til i et område forud for en nærme-
re miljøvurdering af den enkelte virksomhed.

Hver type virksomhed mv. har en miljøklasse ud 
fra, hvor meget den erfaringsmæssigt påvirker 
omgivelserne.

Der er betydelig variation i påvirkningerne 
fra virksomheder inden for en enkelt virksom-
hedstype. Derfor er miljøklassen fastsat som et 
interval, og der er mulighed for op- og nedklas-
sificering ud fra en konkret vurdering af fx virk-
somhedens indførelse af renere teknologi.

Klasse 1: Virksomheder og anlæg, som kun på-
virker omgivelserne i ubetydelig grad, og såle-
des kan integreres med boliger.

Klasse 2: Virksomheder og anlæg, som kun på-
virker omgivelserne i ringe grad, og som kan 
indplaceres i områder med boliger.

Klasse 3: Virksomheder og anlæg, som kun på-
virker omgivelserne i mindre grad, og som bør 
placeres i erhvervs- eller industriområder evt. i 
randzonen, tættest ved forureningsfølsom an-
vendelse.

Klasse 4: Virksomheder og anlæg, som er noget 
belastende for omgivelserne, og derfor som 
hovedregel bør placeres i industri områder.

Klasse 5: Virksomheder og anlæg, som er ret 
belastende for omgivelserne, og som derfor 
skal placeres i industriområder.

Klasse 6: Virksomheder og anlæg, som er me-
get belastende for omgivelserne, og derfor 
som hovedregel skal placeres i større industri-
områder, så den ønskede afstand i forhold til 
forureningsfølsomme naboer kan opnås.

Klasse 7: Virksomheder og anlæg, som er sær-
ligt belastende for omgivelserne, og derfor som 
hovedregel skal placeres i områder, indrettet til 
særligt miljøbelastende virksomhed.

Der opereres med følgende vejledende af-
stande i forhold til boliger o.l.:

Klasse 1: 0 m
Klasse 2: 20 m
Klasse 3: 50 m
Klasse 4: 100 m
Klasse 5: 150 m
Klasse 6: 300 m
Klasse 7: 500 m

Der er ikke tale om afstandskrav, der altid skal 
overholdes. Hvis afstanden skal tillades kortere 
end den, der fremgår af skemaet, må det ske 
ud fra en konkret vurdering af den enkelte virk-
somheds forureningsbelastning. Miljøklasserne 
er baseret på Miljøministeriets ”Håndbog om 
Miljø og Planlægning” fra 2005.
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specIFIKKe rammer For 
samsø Kommune

Følgende afsnit indeholder de specifikke ram-
mer for de enkelte områder i kommunen.

De specifikke rammer er opdelt alfabetisk, dog 
med visse undtagelser hvor to rammeområder 
ligger så tæt at det er mere hensigtsmæssigt 

at vise dem sammen. De specifikke rammer 
har entydige numre. Første to cifre er unikke 
og fortløbende. De følgende fire cifre henviser 
til rammetypen. De fire sidste cifre anvendes i 
hele landet og i PlansystemDK. Se nedenstå-
ende skema.

Anvendelseskode Anvendelse

1100 Boligområde
Rene boligområder� med� begrænset�mulighed�
for� lokal� detailhandel,� lokal� privat� og� offentlig�
service�og� fællesanlæg.�Boligandel�på�mindst�
80%.

1110 Boligområde�–�Åben�lav

1120 Boligområde�–�Tæt�lav

1130 Etagebolig

1140 Blandet�boligområde

2110 Blandet�byområde
Blanding�af boliger og erhverv�med�en�boligan-
del�mellem�20�og�80�procent�og�tilsvarende�en�
erhvervsandel�mellem�80�og�20�procent.

2120 Landsbyområde

2130 Jordbrugsparceller

2140 Blandet�bolig�og�erhverv

3110 Kontor�og�serviceerhverv

Rene�erhvervsområder�med�begrænset�mulig-
hed�for�lokal�detailhandel,�lokal�privat�og�offent-
lig� service� og� fællesanlæg.� Erhvervsandel� på�
mindst�80%.

3120 Lettere�industri

3130 Tungere�industri

3140 Industri�med�særlige�beliggen-
hedskrav

3150 Havneerhverv

3160 Erhvervsområde

4110 Bycenter

Større� indkøbscentre.�Omfatter�bl.a.� lavprisva-
rehus,�samt�klynger�af�større�udvalgsvarebutik-
ker.

4120 Bydelscenter

4130 Mindre�butiksområder

4140 Område�til�butiksformål

4150 Skilte/facade�regulering

4160 Bygningsbevarende� regulerin-
ger
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5110 Rekreativt�grønt�område

Omfatter�alle�fritids-�og�turistanlæg�og�rekrea-
tive�grønne�områder�i�og�uden�for�byerne.

5111 Kolonihaver

5120 Idrætsanlæg

5121 Golfbaner

5122 Støjende�fritidsanlæg

5123 Lystbådehavn

5130 Feriecentre

5131 Campingplads

5140 Forlystelsesanlæg

5150 Rekreativt�område

6110 Sommerhusområde Omfatter�arealer�der�er�udlagt� til� sommerhus-
områder.

7110 Uddannelsesinstitutioner

Omfatter�arealer�udlagt�til�uddannelses-,�sund-
heds-,� kulturelle,� administrative,� samt� sociale�
formål.

7120 Sundhedsinstitutioner

7130 Sociale�institutioner

7140 Kulturelle�institutioner

7150 Administration

7160 Kirker�og�kirkegårde

7170 Område�til�offentlige�formål

8110 Forsyningsanlæg

Kategorien� tekniske anlæg� kan�omfatte� trafik-
anlæg� og� kommunikationsanlæg,� forsynings-
anlæg�og�andre� tekniske�anlæg�herunder�mil-
jøanlæg,� rensningsanlæg,� deponeringsanlæg,�
m.v.

8111 Vindmølleanlæg

8120 Deponeringsanlæg

8130 Rensningsanlæg

8140 Trafikanlæg

8150 Tekniske�anlæg



Specifikke Rammer For Samsø Kommune — Side 54

Samsø Kommune — Kommuneplan 2009 - 2021 



Specifikke Rammer For Samsø Kommune — Side 55

Samsø Kommune — Kommuneplan 2009 - 2021 

område navn og num-
mer

alstrup. nr. 1- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål, erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, 
mindre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser

Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Bebyggelse skal mht. 
udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymil-
jøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter. Er delvist omfattet af 
Staunsfjord fredningen. 

Forsyning

Lokalplaner
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område navn og num-
mer Ballen. nr. 2- 2110

Anvendelse generel Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.

Anvendelse konkret Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.. 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 60

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn.

område navn og num-
mer Ballen - Ballen strandpark. nr. 3- 1140

Anvendelse generel Blandet boligområde

Anvendelse konkret Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 2,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 10,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement.   

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 53 - Nyt Boligområde i Ballen. Lokalplan nr. 62 - Etablering af nyt boligom-
råde og strandpark i den sydlige udkant af Ballen.

område navn og num-
mer Ballen - Boliger. nr. 4- 1140

Anvendelse generel Blandet boligområde

Anvendelse konkret Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 

Zonestatus Byzone og Landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 2

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement.   

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 31 - Et område ved Nylandsvej i Ballen. Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område 
ved Ballen Havn. Lokalplan nr. 46 - Drachmannsvej i Ballen.
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område navn og num-
mer Ballen - Boliger nord for Ballen. nr. 5- 1140

Anvendelse generel Blandet boligområde

Anvendelse konkret Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement.   

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner

område navn og num-
mer Ballen - Boliger og erhverv. nr. 99- 2140

Anvendelse generel Blandet bolig og erhverv

Anvendelse konkret Blandet åben-lav og tæt-lav boliger, samt erhverv, herunder forsknings-, udstillings- og 
kursusvirksomhed, samt hotel med op til 200 sengepladser.

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 35

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser De 200 sengepladser skal ses under ét med område 7- 7170. Der kan i område 7- 7170 og 
99-2140 tilsammen etableres op til 200 sengepladser.

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner
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område navn og num-
mer Ballen - erhvervsområde. nr. 6-3160

Anvendelse generel Erhvervsområde med foderstofvirksomhed.

Anvendelse konkret Erhvervsområde med industri, butikker med pladskrævende varer, trykkerier, transport- 
og engrosvirksomheder ol.

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 50 for området som helhed

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 3 til 5

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn

område navn og num-
mer Ballen - energiakademiet. nr. 7- 7170

Anvendelse generel Offentlige formål, Enegriakademi med udstilling, kurser, undervisning og overnatning

Anvendelse konkret Offentlige formål. herunder forsknings-, udstillings- og kursusvirksomhed, hotel (200 
senge), samt enkelte boliger. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 35

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser De 200 sengepladser skal ses under et med område 99- 240 Der kan i område 7-7170 og 
99-2140 tilsammen etableres op til 200 sengepladser.

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 54 - Energiakademi i Ballen
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område navn og num-
mer Ballen - Festivalpladsen. nr. 8- 5122

Anvendelse generel Landbrugsområde

Anvendelse konkret Landbrugsformål samt årlig festivalplads med tilhørende teltplads o.a. naturligt tilknyt-
tede servicefunktioner i uge 27 - 31 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 5

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug som festivalplads: 
Underfestivalperioden kan der opføres midlertidige bygningskonstruktioner som er 
højere end 5 meter.  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 47 - Festivalområde i Ballen

område navn og num-
mer Ballen - Festpladsen. nr. 9- 7170

Anvendelse generel Festplads samt en enkelt bolig

Anvendelse konkret Offentlige formål som festplads, badestrand og lignende fællesfunktioner 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter

Miljøklasse

Bestemmelser

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer Ballen - Fjernvarmeværk. nr. 10- 8110

Anvendelse generel Fjernvarmeværk

Anvendelse konkret Erhvervsformål i form af fjernvarmeværk med naturligt tilknyttede anlæg 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 50

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 12

Miljøklasse 3 til 4

Bestemmelser Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivel-
serne.  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 50 - Ballen Fjernvarme
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område navn og num-
mer Ballen - havn. nr. 11- 3150

Anvendelse generel Trafikhavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger

Anvendelse konkret Havneformål, herunder erhvervs- og service funktioner som har naturlig tilknytning til et 
havneområde samt enkelte boliger. 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 50

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 12

Miljøklasse 2 til 5

Bestemmelser Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst 
muligt. 

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn

område navn og num-
mer Ballen - lystbådehavn. nr. 12- 5123

Anvendelse generel Havneområde med lystbådehavn

Anvendelse konkret Havneformål i form af lystbådehavn samt relaterede erhvervs- og service funktioner. 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 10

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 4

Bestemmelser Der skal sikres areal til faste jollepladser og udsætningsramper for småbåde.   

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn

område navn og num-
mer Ballen - rekreativt grønt område. nr. 13- 5110

Anvendelse generel Landbrugsområde langs med Ålebæksrenden

Anvendelse konkret Grønt område med adgang for offentligheden. Området må ikke bebygges 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter

Miljøklasse 1

Bestemmelser Der skal reserveres areal til offentlig sti langs med Ålebæksrenden   

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 06(79.1) - Et område ved Ballen Havn
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område navn og num-
mer Besser. nr. 14- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, min-
dre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer Besser efterskole. nr. 15- 7110

Anvendelse generel Institutionsområde med efterskole

Anvendelse konkret Offentligeformål, herunder efterskole, idrætshal, sportsplads og naturligt tilknyttede 
fællesfunktioner samt enkelte boliger 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 35

Max. antal etager 2

Max. Bygningshøjde i 
meter 10

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 39 med tillæg 1A - Samsø Efterskole
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område navn og num-
mer Besser - golfbane. nr. 16- 5121

Anvendelse generel Golfbane

Anvendelse konkret Fritidsformål i form af golfbane med naturligt tilknyttede anlæg og service faciliteter 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivel-
serne.  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 21 - Golfbane ved Langemark. Lokalplan nr. 23 - Prøvebanen for golfklub-
ben

område navn og num-
mer langemark - Katrinelyst/golf hotel. nr. 17- 5130

Anvendelse generel Landbrugsområde

Anvendelse konkret
Offentlige formål i form af ferieby/hotel med naturligt tilknyttede anlæg og servicefunk-
tioner, golfbane samt enkelte boliger, som er nødvendige for områdets drift. Max. 1.000 
sengepladser. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 25

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser

Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med det om-
givende kystlandskab og respektere eventuel indsigt til kirken evt. i form af sigtelinjer. 
Skiltning, beplantning, småbygninger mv.. skal mht. udformning, materialevalg og pla-
cering tilpasses hovedbebyggelsen og omgivelserne i øvrigt. Offentligheden adgang til 
området skal sikres.

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer sommerhusområde - langemark. nr. 18- 6110

Anvendelse generel Sommerhusområde

Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 

Zonestatus Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1

Max. Bygningshøjde i 
meter 5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement   

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 28 - Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Langemark, Vesterløkken
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område navn og num-
mer Brundby. nr. 19- 2110

Anvendelse generel Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.

Anvendelse konkret Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.. 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement   

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner

område navn og num-
mer Brundby - Boliger. nr. 20- 1110

Anvendelse generel Boliger, hovedsageligt åben-lav

Anvendelse konkret Boligområde med åben-lav bebyggelse 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement   

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner

område navn og num-
mer Brundby - skoleparken. nr. 21- 2110

Anvendelse generel Brundby gamle skole

Anvendelse konkret Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 40

Max. antal etager 2,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 12,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser Bebyggelsen skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med den gamle 
bevaringsværdige skolebygning og omgivelserne i øvrigt.  

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 32 - Skoleparken ved Brundby
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område navn og num-
mer Brundby - skydebane. nr. 22- 5122

Anvendelse generel Skydebane

Anvendelse konkret Område til offentligt formål i form af skydebane 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse

Bestemmelser

Der må foretages terrænregulering i det omfang, det er nødvendigt for områdets brug 
som skydebane. Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug. 
Der er beregnet et støjkonsekvensområde. Indenfor dette område må der ikke placeres 
boliger o.l. Erstatningsbyggeri efter brand o.l. kan dog tillades. Miljøklasse skal vurderes 
konkret.

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 13 - Skydebane ved Brundby

område navn og num-
mer Brundby - sportspladsen. nr. 23- 5120

Anvendelse generel Sportsplads med klubhus mv..

Anvendelse konkret Området skal anvendes til offentlige formål, herunder skole- og idrætsfunktioner samt 
private fællesfunktioner 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 10

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner

område navn og num-
mer vindmøller - Brundby. nr. 24- 8111

Anvendelse generel Vindmølle og landbrugsområde

Anvendelse konkret Område til offentligt formål i form af vindmøllegruppe 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter

Miljøklasse 5 til 7

Bestemmelser
Der må kun opstilles møller med samme størrelse, farve, ydre konstruktion, omløbsret-
ning og hastighed. Møller skal have 3 vinger og så vidt muligt være udført i refleksfrit 
materiale. Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug. 

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 37 - Vindmøller på Brundby Mark
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område navn og num-
mer harpesdal - affaldscenter. nr. 25- 8120

Anvendelse generel Losseplads samt landbrugsområde

Anvendelse konkret Område til offentligt formål i form af losseplads, genbrugsstation mv.. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 4 til 6

Bestemmelser
Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets drift. Området skal 
afskærmes af beplantet jordvold eller afskærmende beplantning. Ved områdets ophør 
som losseplads skal det reetableres, så det fremtræder i harmoni med omgivelserne.  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 11 - Affaldscenter Harpesdal

område navn og num-
mer harpeshøj - jagtskydebane. nr. 26- 5122

Anvendelse generel Skydebane

Anvendelse konkret Område til offentligt formål i form af skydebane 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse

Bestemmelser
Der må foretages terrænregulering i det omfang, det er nødvendigt for områdets brug 
som skydebane Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug 
Miljøklasse skal vurderes konkret 

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 14 A - Jagtskydebane Harpeshøj
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område navn og num-
mer hårmark. nr. 27- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, 
mindre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner
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område navn og num-
mer Kolby. nr. 28- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, 
mindre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer Kolby - stensbjerggård. nr. 29- 5130

Anvendelse generel Ferie- og fritidsanlæg samt overnatning - Vandrehjem

Anvendelse konkret Ferie- og fritidsanlæg samt overnatning 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 25

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivel-
serne  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 56 - Aktivitetscenter ved Kolby
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område navn og num-
mer Kolby Kås - Boliger. nr. 30- 1110

Anvendelse generel Boliger, hovedsageligt åben-lav

Anvendelse konkret Boligområde med åben-lav bebyggelse 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement   

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer Kolby Kås - Boliger og erhverv. nr. 31- 2110

Anvendelse generel Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.

Anvendelse konkret Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.. 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan.

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 2

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement   

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer Kolby Kås - campingplads. nr. 32- 5131

Anvendelse generel Offentligt område med Campingplads, naturområder samt landbrugsområde

Anvendelse konkret Offentlige formål, herunder campingsplads med naturligt tilknyttede anlæg og service-
faciliteter samt offentligt tilgængelige naturområder 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 10

Max. antal etager 1

Max. Bygningshøjde i 
meter 5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivel-
serne  

Forsyning

Lokalplaner
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område navn og num-
mer Kolby Kås - erhverv. nr. 33- 3160

Anvendelse generel Erhvervsområde

Anvendelse konkret Erhvervsformål; Industri, engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport og lig-
nende større fremstillingsvirksomhedder 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan.

Bebyggelsesprocent 50

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 3 til 5

Bestemmelser Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst 
muligt 

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer Kolby Kås - erhvervshavn. nr. 34- 3150

Anvendelse generel Trafikhavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger

Anvendelse konkret Havneformål, herunder erhvervs- og service funktioner som har naturlig tilknytning til et 
havneområde 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 50

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 12

Miljøklasse 2 til 5

Bestemmelser Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst 
muligt 

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer Kolby Kås - lystbådehavn. nr. 35- 5123

Anvendelse generel Havneområde

Anvendelse konkret Havneformål i form af lystbådehavn samt relaterede erhvervs- og service funktioner. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 10

Max. antal etager 2

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 4

Bestemmelser Der skal sikres areal til faste jollepladser og udsætningsramper for småbåde.  

Forsyning

Lokalplaner
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område navn og num-
mer Kolby Kås - tidligere erhvervsområde. nr. 36- 2120

Anvendelse generel Havneområde med havnerelateret erhverv, fodderstofvirksomhed mv.. samt landbrugs-
område

Anvendelse konkret Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.. 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 45

Max. antal etager 2,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 12

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser Bebyggelse orienteret mod havnearealerne skal placeres med facade i gadelinie.  

Forsyning

Lokalplaner
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område navn og num-
mer torup. nr. 37- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, min-
dre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer langemark. nr. 39- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, min-
dre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner
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område navn og num-
mer langør. nr. 38- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, 
mindre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug og lystbådehavn. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser

Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Bebyggelse skal mht. 
udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymil-
jøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter. Området er omfattet af 
Staunsfjord fredningen 

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 45 - Langør
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område navn og num-
mer sommerhusområde - møllevejen. nr. 60- 6110

Anvendelse generel Sommerhusområde

Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 

Zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1

Max. Bygningshøjde i 
meter 5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement

Forsyning

Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 1 - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø
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område navn og num-
mer mårup. nr. 40- 2110

Anvendelse generel Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.

Anvendelse konkret Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 35

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 1. -Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø

område navn og num-
mer sommerhusområde - mårup østerstrand. nr. 41- 6110

Anvendelse generel Sommerhusområde

Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 

Zonestatus Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 6

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser  Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement.

Forsyning

Lokalplaner
Lokalplan nr. 35 - Sommerhusområde ved Mårup Østerstrand. Lokalplan nr. 66 - Som-
merhusområde øst for Mårup. Partiel byplanvedtægt nr. 1 - Byplanvedtægt for Nordøen 
på Samsø. 

område navn og num-
mer sommerhusområde - mårup østerstrand. nr. 42- 6110

Anvendelse generel Sommerhusområde

Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 

Zonestatus Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1

Max. Bygningshøjde i 
meter 3

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Højde 3 meter målt fra 
niveauplan til den linie, hvor ydervæg og tagflade mødes. Taghældningen må ikke 
overstige 15 grader. 

Forsyning

Lokalplaner Byplanvedtægt nr. 3 for et sommerhusområde øst for Mårup.
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område navn og num-
mer sommerhusområde - mårup østerstrand - rekreativt område. nr. 43- 5110

Anvendelse generel Grønt rekreativt område

Anvendelse konkret Grønt område med adgang for offentligheden. 

Zonestatus Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter

Miljøklasse 1

Bestemmelser Området må ikke bebygges

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 66 - Sommerhusområde øst for Mårup.
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område navn og num-
mer mårup - skydebane. nr. 44- 5122

Anvendelse generel Skydebane, Militær

Anvendelse konkret Område til offentligt formål i form af militær skydebane 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter

Miljøklasse

Bestemmelser
Der må foretages terrænregulering i det omfang, det er nødvendigt for områdets brug 
som skydebane. Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug. 
Miljøklasse skal vurderes konkret 

Forsyning

Lokalplaner
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område navn og num-
mer mårup - stridestrømme. nr. 45- 7170

Anvendelse generel Landbrugsområde

Anvendelse konkret Offentlige formål i form af kulturhus med tilknyttede møde- og konferencefaciliteter, 
herunder 20 sengepladser. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 25

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 10

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Ny bebyggelse skal i størrelse og omfang kunne rummes indenfor en bebyggelse sva-
rende til den eksisterende.  

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer mårup havn. nr. 46- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, min-
dre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 40

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med nabobyg-
ninger og landsbymiljøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 19B - Mårup Havn

område navn og num-
mer mårup havn - havn. nr. 47- 5123

Anvendelse generel Havneområde

Anvendelse konkret Havneformål i form af lystbådehavn med anløbsmulighed for passagerfærge samt 
relaterede erhvervs- og service funktioner. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 10

Max. antal etager 1

Max. Bygningshøjde i 
meter 5

Miljøklasse 1 til 4

Bestemmelser

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 19B - Mårup Havn
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område navn og num-
mer nordby. nr. 48- 2110

Anvendelse generel Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.

Anvendelse konkret Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 40

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser

Bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret og indgå i den helhed, som kulturmiljø-
et i Nordby udgør. Byggeri og anlægsarbejde o.l. skal ske med hensyntagen til de kultur-
historiske værdier. Indpasning af nybebyggelse og ombygninger skal ske i overensstem-
melse med de historiske bebyggelsesprincipper og husenes udseende skal harmonere 
med helheden.  

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 25 - Bevarende lokalplan for Nordby

område navn og num-
mer nordby - Boliger. nr. 49- 1140

Anvendelse generel Blandet boligområde

Anvendelse konkret Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 

Zonestatus Byzone og Landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 25

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser
Bevaringsværdige bygninger skal søges bevaret og indgå i den helhed, som kulturmil-
jøet i Nordby udgør. Byggeri og anlægsarbejde o.l. skal ske med hensyntagen til de 
kulturhistoriske værdier.   

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 25 - Bevarende lokalplan for Nordby

område navn og num-
mer nordby - landbrugserhverv. nr. 50- 3120

Anvendelse generel Erhvervsområde til lettere landbrugsrelateret industri

Anvendelse konkret Erhvervsformål; til landbrugsproduktion, sortering, fragt og entrepenørvirksomhed 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 25

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 12

Miljøklasse 3 til 5

Bestemmelser
Ubebyggede arealer skal bibeholdes til landbrugsdrift. Omkring bygninger og anlæg 
skal der etableres afskærmende beplantning mod det åbne land. Virksomhedder skal 
placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst muligt 

Forsyning

Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 1 - Byplanvedtægt for Nordøen på Samsø
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område navn og num-
mer mårup - Fjernvarmeværk. nr. 51- 8110

Anvendelse generel Fjernvarmeværk

Anvendelse konkret Erhvervsformål i form af fjernvarmeværk med naturligt tilknyttede anlæg 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 50

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 12

Miljøklasse 3 til 4

Bestemmelser

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 41 - Etablering af flisfyret fjernvarmeværk i Nordby/Mårup
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område navn og num-
mer onsbjerg - Boliger. nr. 52- 1120

Anvendelse generel Boliger med tæt-lav bebyggelse,

Anvendelse konkret Tæt-lav boligområde med tilhørende kollektive anlæg og enkelte naturligt tilknyttede 
servicefunktioner. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 25

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement   

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 10 - Tæt-lav boligbyggeri i Onsbjerg.

område navn og num-
mer onsbjerg - Boliger og erhverv. nr. 53- 2110

Anvendelse generel Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.

Anvendelse konkret Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv. 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone vedlokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement 

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner

område navn og num-
mer onsbjerg - erhverv. nr. 54- 3120

Anvendelse generel Erhvervsområde til lettere industri samt enkelt bolig

Anvendelse konkret Erhvervsformål, transport-krævende erhverv, fx omlastning af varer.

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 50

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 2 til 6

Bestemmelser

Virksomheder, oplag og p-pladser skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne 
generes mindst muligt.  Der skal etableres skærmende beplantning omkring arealet. Der 
skal etableres adgangsvej fra Præstegårdsvej og Kongevejen. Området skal indrettes så 
indsigten til Onsbjerg kirke bevares.

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner
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område navn og num-
mer onsbjerg - Fjernvarmeværk. nr. 55- 8110

Anvendelse generel Fjernvarmeværk

Anvendelse konkret Erhvervsformål i form af fjernvarmeværk med naturligt tilknyttede anlæg 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 25

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 3 til 4

Bestemmelser Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivel-
serne.  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 42 - Fjernvarmeværk i Onsbjerg.

område navn og num-
mer onsbjerg - gl skole mv. nr. 56- 7130

Anvendelse generel Institutioner og enkelte boliger

Anvendelse konkret Offentlige formål som skole, sportsplads, kollektive anlæg samt bofællesskab. 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 40

Max. antal etager 2,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 12

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 30 - Bofællesskab i Onsbjerg for udviklingshæmmede.

område navn og num-
mer onsbjerg - Kirke. nr. 57- 7160

Anvendelse generel Kirke, kirkegård og præstegård.

Anvendelse konkret Området skal anvendes til kirkelige formål med naturligt tilknyttede bygninger og an-
læg. 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 35

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner
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område navn og num-
mer onsbjerg - sportsplads. nr. 59- 5120

Anvendelse generel Idrætsanlæg

Anvendelse konkret Området skal anvendes til offentlige formål, herunder skole- og idrætsfunktioner samt 
private fællesfunktioner 

Zonestatus Landzone - overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 5

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner
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område navn og num-
mer tanderup. nr. 72- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, min-
dre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer tanderup - landbrugserhverv. nr. 73- 3120

Anvendelse generel Erhvervsområde til lettere landbrugsrelateret industri

Anvendelse konkret Erhvervsformål; til landbrugsproduktion, sortering, fragt og entrepenørvirksomhed samt 
engrosalg og butik med pladskrævende varegrupper. Butiksstørrelse max. 1.500 m2. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 35

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 3 til 5

Bestemmelser
Omkring bygninger og anlæg skal der etableres afskærmende beplantning mod det 
åbne land. Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne gene-
res mindst muligt 

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer onsbjerg præstegård. nr. 74- 1140

Anvendelse generel Eksisterende bolig i fredet bygning

Anvendelse konkret Bolig samt mindre erhvervsfunktioner som kan indpasses uden væsentlig indvirkning på 
bygninger eller omgivelser. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Der kan ikke etableres yderligere bebyggelse på ejendommen. Ved brand o.l. kan byg-
ninger genopføres på soklen.

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 29 - Bevarende lokalplan for Onsbjerg Præstegård
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område navn og num-
mer permelille. nr. 60- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, min-
dre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer vindmøller - permelille. nr. 61- 8111

Anvendelse generel Vindmølle og landbrugsområde

Anvendelse konkret Område til offentligt formål i form af vindmøllegruppe 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter

Miljøklasse 5 til 7

Bestemmelser
Der må kun opstilles møller med samme størrelse, farve, ydre konstruktion, omløbsret-
ning og hastighed. Møller skal have 3 vinger og så vidt muligt være udført i refleksfrit 
materiale. Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug til  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 38 - Vindmølleområde ved Permelille
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område navn og num-
mer pillemark. nr. 62- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, 
mindre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer pillemark - Wellnesscenter. nr. 99- 5130

Anvendelse generel Ferie- og fritidsanlæg samt overnatning

Anvendelse konkret Wellness og rekreation med tilknyttet overnatning 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 25

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelse skal mht. udformning, materialer og placering harmonere med omgivelser-
ne. Der skal tages særlige hensyn til landskabet så bygninger og andre faste konstruktio-
ner syner mindts muligt. 

Forsyning Der skal indgå vedvarende energi teknologier i forsyningen af bygningerne.

Lokalplaner
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område navn og num-
mer stauns. nr. 63- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, min-
dre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser

Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Bebyggelse skal mht. 
udformning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymil-
jøet som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter. Området er omfattet af 
Staunsfjord fredningen 

Forsyning

Lokalplaner
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område navn og num-
mer stauns - Flyveplads. nr. 64- 8140

Anvendelse generel Flyveplads - Stauns

Anvendelse konkret Flyveplads - start og landingsbane. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter

Miljøklasse

Bestemmelser Der må ikke opføres bygninger i området. Området er omfattet af Staunsfjord frednin-
gen. Miljøklasse vurderes konkret. 

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer stauns - Flyveplads. nr. 65- 8140

Anvendelse generel Flyveplads - Stauns

Anvendelse konkret Flyveplads, herunder hangar-, materiel- og service bygninger. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent 25

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse

Bestemmelser Området er omfattet af Staunsfjord fredningen. Miljøklasse vurderes konkret. 

Forsyning

Lokalplaner

område navn og num-
mer sommerhusområde - Kanhave. nr. 66- 6110

Anvendelse generel Sommerhusområde

Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 

Zonestatus Landzone - overføres til sommerhusområde ved lokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1

Max. Bygningshøjde i 
meter 5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Bebyggelse skal mht. 
udformning, materialer og placering harmonere med omgivelserne. Er delvist omfattet 
af Staunsfjord fredningen 

Forsyning

Lokalplaner
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Område navn og num-
mer sælvig. nr. 67- 1140

Anvendelse generel Blandet boligområde

Anvendelse konkret Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt enkelte butikker og service 
funktioner. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 25

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement.

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 7 -  Bolig og Færgehavn i Sælvig

område navn og num-
mer sælvig - havn. nr. 68- 3150

Anvendelse generel Trafikhavn, erhvervs- og servicefunktioner samt enkelte boliger

Anvendelse konkret Havneformål, herunder erhvervs- og service funktioner som har naturlig tilknytning til et 
havneområde 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 50

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 2 til 5

Bestemmelser Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst 
muligt 

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 7 -  Bolig og Færgehavn i Sælvig

område navn og num-
mer sælvig - rekreativt grønt område. nr. 69- 5110

Anvendelse generel Grønt rekreativt område

Anvendelse konkret Grønt område med adgang for offentligheden. Området må ikke bebygges 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Der må ikke opføres bygninger i området. Området vedligeholdes og fremtræde som 
strand, strandeng og lille skov på området 

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 64 - Rekreativt område i Sælvig
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område navn og num-
mer sommerhusområde - sælvig. nr. 70- 6110

Anvendelse generel Sommerhusområde

Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 

Zonestatus Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1

Max. Bygningshøjde i 
meter 5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement Taghældningen må ikke 
overstige 25 grader. Matrikel nr. 5d skal indrettes til grønt område med adgang for of-
fentligheden.  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 7 - Bolig og Færgehavn i Sælvig
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område navn og num-
mer sommerhusområde -sælvig huse. nr. 71- 6110

Anvendelse generel Sommerhusområde

Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 

Zonestatus Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1

Max. Bygningshøjde i 
meter 5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement   

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 28 - Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Langemark, Vesterløkken
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område navn og num-
mer toftebjerg. nr. 76- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, 
mindre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner
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område navn og num-
mer tranebjerg - Boliger. nr. 79- 1140

Anvendelse generel Blandet boligområde

Anvendelse konkret Boligområde med åben-lav og tæt-lav bebyggelse, samt enkelte butikker og service 
funktioner. 

Zonestatus Byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement.

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner
Lokalplan nr. 08 - Tæt lav bebyggelse ved Besservej. Lokalplan nr. 09 - Andelsboliger 
Frederiksberg. Lokalplan nr. 40 - Et område ved Østerløkkevej i Tranebjerg. Lokalplan nr. 
61 - Lavenergiboliger i Tranebjerg. Lokalplan nr. 63 - Boligområde Tranebjerg øst.

område navn og num-
mer tranebjerg - Boliger. nr. 80- 1110

Anvendelse generel Boliger, hovedsageligt åben-lav

Anvendelse konkret Boligområde med åben-lav bebyggelse, samt enkelte butikker og service funktioner. 

Zonestatus Byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement   

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg.

område navn og num-
mer tranebjerg - Boliger og erhverv. nr. 81- 2110

Anvendelse generel Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv.

Anvendelse konkret Blandet byområde med boliger, butikker, service, erhvervsfunktioner mv. 

Zonestatus Byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 2

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement.

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg. Lokalplan nr. 67 - Detail-
handel ved Furden i Tranebjerg.
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område navn og num-
mer tranebjerg - Bycenter. nr. 82- 4110

Anvendelse generel Centerområde med blandede byfunktioner, herunder butikker, privat og offentlig ser-
vice, boliger, mindre erhvervsfunktioner mv.

Anvendelse konkret
Centerformål som butikker, restaurant, hotel,klinikker, kontorer, service, kultur, institutio-
ner, parkering, boliger mv. Stuetagen i ejendomme langs Langgade må kun anvendes 
til butikker, restauranter o.l. publikumsorienterede funktioner. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 75

Max. antal etager 3

Max. Bygningshøjde i 
meter 15

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg. Lokalplan nr. 20 - udvidelse 
af centerområde i Tranebjerg.

område navn og num-
mer tranebjerg - Fjernvarmeværk. nr. 83- 8110

Anvendelse generel Fjernvarmeværk

Anvendelse konkret Erhvervsformål i form af fjernvarmeværk med naturligt tilknyttede anlæg 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 50

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 12

Miljøklasse 3 til 4

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 22 - Halmfyret fjernvarmeværk i Tranebjerg

område navn og num-
mer tranebjerg - gl. Brattingsborg. nr. 84- 5110

Anvendelse generel Fortidsminde - Brattingsborg Voldsted, samt landbrugsområde.

Anvendelse konkret Grønt område med adgang for offentligheden. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter

Miljøklasse 1

Bestemmelser Området må ikke bebygges.  

Forsyning

Lokalplaner
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område navn og num-
mer tranebjerg - Industriområde. nr. 85- 3160

Anvendelse generel Erhvervsområde og landbrugsområde

Anvendelse konkret
Erhvervsformål; Industri, engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport og 
lignende større fremstillingsvirksomhedder samt butikker med særligt pladskrævende 
varegrupper på max. 1.500 m2. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 50

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 3 til 6

Bestemmelser Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst 
muligt. Virksomhedder med miljøklasse 4-6 placeres mod øst. 

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 36 - Del 1 i industriområde 4.E.I.3

område navn og num-
mer tranebjerg - Kirke. nr. 86- 7160

Anvendelse generel Kirke, kirkegård og præstegård.

Anvendelse konkret Området skal anvendes til kirkelige formål med naturligt tilknyttede bygninger og an-
læg. 

Zonestatus Byzone og Landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 25

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner

område navn og num-
mer tranebjerg - mindre industriområde. nr. 87- 3160

Anvendelse generel Erhvervsområde

Anvendelse konkret Erhvervsformål; engroshandel, trykkerier, oplagsvirksomhed, transport, autoreparation, 
håndværksvirksomheder o.l. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 50

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 2 til 5

Bestemmelser Virksomhedder skal placeres og indrettes så boliger og omgivelserne generes mindst 
muligt 

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner
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område navn og num-
mer tranebjerg - rekreativt område. nr. 88- 5110

Anvendelse generel Offentligt område med park, sportsplads, vandværk mv..

Anvendelse konkret Grønt område, park, sportsplads med adgang for offentligheden samt vandværk. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 2

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 1

Bestemmelser Området må kun bebygges med bygninger som er nødvendige for områdets anven-
delse.  

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg.

område navn og num-
mer tranebjerg - skole og idrætshal. nr. 89- 7110

Anvendelse generel Skole, idrætshal og - anlæg samt landbrugsområde.

Anvendelse konkret Området skal anvendes til offentlige formål, herunder skole- og idrætsfunktioner samt 
private fællesfunktioner. 

Zonestatus Byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 40

Max. antal etager 2,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 15

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 2 -  Idrætsanlæg,Tranebjerg

område navn og num-
mer tranebjerg - sygehus offentlig administration. nr. 90- 7120

Anvendelse generel Sygehus, plejehjem, offentlig administration, samt enkelte boliger.

Anvendelse konkret Området skal anvendes til offentlige formål, herunder sygehus, plejehjem, institutioner, 
plejeboliger, administration o.l. 

Zonestatus Byzone

Bebyggelsesprocent 55

Max. antal etager 2,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 15

Miljøklasse 1 til 0

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Partiel byplanvedtægt nr. 2 - Byplanvedtægt for Tranebjerg.
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område navn og num-
mer tranebjerg - ældrecenter, boliger og institutioner. nr. 91- 7170

Anvendelse generel Plejeboliger, børneinstitution.

Anvendelse konkret Området skal anvendes til offentlige formål, herunder institutioner, ældre- og plejeboli-
ger, plejehjem samt teknisk forsyning. 

Zonestatus Byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan

Bebyggelsesprocent 40

Max. antal etager 2

Max. Bygningshøjde i 
meter 85

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser

Forsyning Fjernvarme

Lokalplaner Lokalplan nr. 59 - Plejeboligcenter i Tranebjerg.
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område navn og num-
mer samsø outdoor. nr. 92- 5130

Anvendelse generel Rekreativt område

Anvendelse konkret Rekreative udendørsaktiviteter 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter

Miljøklasse 2 til 3

Bestemmelser

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 43 - Aktivitetscenter Vesterløkken

område navn og num-
mer sommerhusområde -vesterløkken. nr. 93- 6110

Anvendelse generel Sommerhusområde

Anvendelse konkret Sommerhusområde med kollektive anlæg og andre naturligt tilknyttede funktioner. 

Zonestatus Sommerhusområde

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1

Max. Bygningshøjde i 
meter 5

Miljøklasse 1 til 2

Bestemmelser Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement   

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 28 - Sommerhusområderne, Sælvig Huse, Langemark, Vesterløkken
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område navn og num-
mer vindmøller - tanderup. nr. 75- 8111

Anvendelse generel Vindmølle og landbrugsområde

Anvendelse konkret Område til offentligt formål i form af vindmøllegruppe 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager

Max. Bygningshøjde i 
meter

Miljøklasse 5 til 7

Bestemmelser
Der må kun opstilles møller med samme størrelse, farve, ydre konstruktion, omløbsret-
ning og hastighed. Møller skal have 3 vinger og så vidt muligt være udført i refleksfrit 
materiale. Der kan kun opføres bebyggelse som er nødvendig for områdets brug.  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 33 - Vindmølleområde på Tanderup Mark
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område navn og num-
mer ørby. nr. 94- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, min-
dre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 49 - Et boligområde ved Ørby Kirke.
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område navn og num-
mer østerby. nr. 95- 2120

Anvendelse generel Landsby

Anvendelse konkret Boliger, fællesanlæg, offentlige formål,erhverv (butik, klinik, kontor, service, trykkeri, 
mindre transportvirksomhed og værksteder) samt landbrug. 

Zonestatus Landzone

Bebyggelsesprocent

Max. antal etager 1,5

Max. Bygningshøjde i 
meter 8,5

Miljøklasse 1 til 3

Bestemmelser
Bebyggelsesprocenten jf. det gældende bygningsreglement. Bebyggelse skal mht. ud-
formning, materialer og placering harmonere med nabobygninger og landsbymiljøet 
som helhed. Lokalplaner skal have en bevarende karakter.  

Forsyning

Lokalplaner Lokalplan nr. 26 - Bevarende lokalplan for Østerby.
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KapItel 3 — BIlag

I bilagsdelen vises:

• kort med de afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer.
• en nærmere beskrivelse af kulturmiljøer på Samsø.

Der findes en tilsvarende bilagsdel på Samsø Kommunes hjemmeside, hvor det på kort-
bilagene er muligt at zoome ind på den enkelte ejendom.
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KulturværdIer
Inden for de udpegede bevaringsværdige kulturmiljøer skal de kulturhistoriske værdier i videst 
muligt omfang beskyttes. Der må derfor normalt ikke opføres byggeri eller etableres anlæg, som 
ødelægger eller i væsentlig grad forstyrrer oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske vær-
dier. 

Fredede bygninger og bevaringsværdige bygninger fremgår af de enkelte rammekort. 

Kulturmiljøer og fortidsminder fremgår at listen i den generelle rammedel og en uddybende for-
klaring til hvert emne følger her.
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nordBy By

Tid 
• Middelalderen 1050-1536 

landskabstype

Kulturmiljøtype 
• Landsby 

Kulturhistoriske hovedtræk
Stor landsby på det nordlige Samsø. 

Kulturmiljøets hovedtræk
I 1700-tallet var Nordby en af landets største 
landsbyer og er også i dag - med over 100 huse 
- en af landets største landsbyer. 

Det er også historisk set en af de mest interessante, fordi så stor en del af den middelalderlige 
struktur er bevaret. Ikke mindst vejstrukturen i og omkring byen er bemærkelsesværdig. Små og 
krogede gader gør det til en oplevelse af gå rundt i Nordby. Rundt om byen går en ringvej, som 
også har været der ved udskiftningen og formodentlig længe før.

Byen har haft flere brønde og flere pladser eller forter. Den største og mest centrale forte lå i byens 
nordlige del. Den blev dog i 1800-tallet bebygget, som det ofte er sket i danske landsbyer, når 
man ikke længere havde brug for et område til at samle kvæget på. Gadekæret er imidlertid 
bevaret og det samme er det gamle klokketårn. Området omkring klokketårnet og gadekæret 
udgør en særlig pittoresk enhed, ikke mindst på grund af de mange små og særdeles velholdte 
arbejder- og landarbejderboliger omkring gadekæret. I Nordby er der dog i det hele taget be-
varet mange smukke bygninger fra 1700- og 1800-tallet.

Nordby omtales første gang i 1579 som Norbye.

Ifølge Frits Hastrup er Nordby en forteklyngeby. 

Bærende elementer:
Byens struktur og de mange gamle huse, som er bevaret.

afgrænsning:
Kulturmiljøet er afgrænset til den gamle kerne inden for ringvejen.

sårbarhed: 
• Nybyggeri 
• Om og tilbygning 
• Nedrivning 
• Overflødiggørelse 
• Byudvikling 

Bevaringstilstand: God
synlighed: God

Bemærkninger:
Sårbar over for større ændringer i bebyggelsen og strukturen. 
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stavns Fjord

tid 
• Forhistorisk tid -> 1050 

landskabstype 

• Hævet havbund 

Kulturmiljøtype 

• Fortidsminder 

Kulturhistoriske hovedtræk 
Område med mange fund af bopladser fra 
yngre stenalder. 

Kulturmiljøets hovedtræk 
Landskabet er præget af de mange småøer, holme og rev i og omkring fjorden. Flere af øerne og 
holmene opnår på trods af deres beskedne størrelse højder på omkring 20 meter.

I ældre jægerstenalder og i den såkaldte ertebølleperiode, har der været adskillige bosættelser 
i området. Fund af køkkenmøddinger og bopladser på småøerne og i området omkring fjorden 
vidner om den tidlige bosættelse. 

Fra den sene jernalder/vikingetid stammer den imponerende Kanhave Kanal, der med en bred-
de på 11 meter og en længde på 500 meter hører til blandt jernalderen/vikingetidens mest im-
ponerende bygningsværker. 

På Hjortsholm findes et middelalderligt voldsted Hjortsholm Slot Voldsted. 

Fra nyere tid er det ikke mindst havnebyen Langør og skanserne i området der påkalder sig inte-
resse. 

Bærende elementer:
Landskabet, Kanhave Kanal og skanserne.

afgrænsning:
Kulturmiljøet udgør et stort område der mod øst afgrænses af Besser Rev og Kyholm, mod nord 
af Nordby Hede, mod vest af havet og mod syd og sydøst af skel, veje og diger i landskabet.

sårbarhed: 

Bevaringstilstand: God 
synlighed: God

Bemærkninger:
Det store Stavns Fjord område er fredet og dermed beskyttet.
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langør havn

Tid 
• Middelalderen 1050-1536 

• Landboreformerne 1750-1850 

• Industrialisering,landbrug og andelstiden 
1850-1920 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Havne og veje 

Kulturhistoriske hovedtræk 
Havn.
 
Kulturmiljøets hovedtræk
Langør Havn ligger på en lille odde ved indsejlingen til Stavns Fjord. Havnen var tidligere den 
eneste med en vanddybde der gjorde det muligt for større skibe at anløbe Samsø og var indtil 
1880'erne øens vigtigste havn.

Det lille bysamfund Langør Havn, der består af små pakhuse og fiskerboliger, har tidligere haft 
lodseri, skole og købmandsgård. Byens gamle tolderbolig er bevaret 

Nord for Langør havn og på øerne ud for indsejlingen, ligger der flere skanser fra englandskrige-
nes tid. Langør Havn var hjemsted for kaperbåde under englandskrigene og skanserne på øerne 
skulle beskytte kaperbådene. 

Bærende elementer:
Det samlede bymiljø.

afgrænsning
Kulturmiljøet er afgrænset til bebyggelsen og havnen.

sårbarhed: 
• Nybyggeri 

Bevaringstilstand: God 
synlighed: God

Bemærkninger:
Nybyggeri vil kunne gribe forstyrrende ind i det homogene lille bysamfund. Ved evt. nybyggeri 
bør der stilles klare krav til udformning og placering.
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sKansen pÅ lIlleøre

tid 
• Landboreformerne 1750-1850 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Militære anlæg 

Kulturhistoriske hovedtræk 
Skanse. 

Kulturmiljøets hovedtræk 
I begyndelsen af 1800- tallet kom Danmark i 
strid med  England på grund af vore tilnærmel-
ser til Frankrigs kejser  Napoleon. På baggrund 
af den usikre situation fremlagde  den danske generalstab i december 1800 en plan for forsvaret 
af de danske kyster. Forsvaret, som blev ledet af den unge Kronprins Frederik d. 6., bestod af kyst-
batterier og skanser spredt over hele landet. Samsø havde stor strategisk betydning, og der blev 
bygget skanseanlæg ved indsejlingen til Stavns Fjord. 

Bærende elementer:
Skansen.

afgrænsning:
Kulturmiljøet er afgrænset til skansen.

sårbarhed:

Bevaringstilstand: God 
synlighed: God

Bemærkninger:
Fredet og mest sårbar over for tilgroning.
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sKansen pÅ Besser rev

tid 
• Landboreformerne 1750-1850 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Militære anlæg 

Kulturhistoriske hovedtræk
Skanseanlæg fra englandskrigene. 

Kulturmiljøets hovedtræk
I begyndelsen af 1800- tallet kom Danmark i 
strid med England på grund af vore tilnærmel-
ser til Frankrigs kejser Napoleon. På baggrund 
af den usikre situation fremlagde den danske generalstab i december 1800 en plan for forsvaret 
af de danske kyster. Forsvaret, som blev ledet af den unge Kronprins Frederik d. 6., bestod af kyst-
batterier og skanser spredt over hele landet. Samsø havde stor strategisk betydning, og der blev 
bygget skanseanlæg ved indsejlingen til Stavns Fjord.

Den karakteristiske grundmodel blandt de bedst bevarede skanser er "redouten", som består af 
et firsidet voldsystem omgivet af en tør grav. En redoute var godt beskyttet også mod angreb fra 
land. Indgangen var en bro over graven på bagsiden, efterfulgt af en snæver passage gennem 
volden. Der blev bygget redouter på Kyholm, Lilleøre og Besser Rev.

Formålet med skanserne var at beskytte Langøre Havn, der fra 1809 blev hjemsted for 4 kanon-
både og 8 kanonjoller. Skansevoldene på Lilleøre og Besser Rev er stadig velbevarede, men af 
det centrale punkt i forsvaret - anlæggene på Kyholm - er der kun en mindre del tilbage. (Fra 
Århus amts pjece Skanser ved Stavns Fjord) 

Bærende elementer:
Skansen.

afgrænsning:
Kulturmiljøet er afgrænset til selve skansen.

sårbarhed:

Bevaringstilstand: God 
synlighed: God

Bemærkninger:
Fredet og mest sårbar over for tilgroning.
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ræveBaKKerne husmandsudstyKnIng

tid 
• Landboreformerne 1750-1850 
• Industrialisering,landbrug og andelstiden 

1850-1920 

• landskabstype 
• Kystskrænter 
• Indlandsflader 

Kulturmiljøtype 
• Landbrugslandskabet 
• Fritidslandskabet 

Kulturhistoriske hovedtræk
Ældre dyrkningsspor og et folkeligt mødested. 

Kulturmiljøets hovedtræk
Nord for Onsbjerg ud mod kysten findes et digesystem hvis oprindelse er ukendt men som formo-
dentlig har en dyrkningsmæssig baggrund.

Umiddelbart oven for Rævebakkerne findes en husmandsudstykning Bisgård Mark, som er en 
mindre men alligevel repræsentativ husmandsudstykning for Samsø. Husmandsbrugene blev op-
rettet i 1920'erne.

Den lille skovklædte bakke Bøgebjerg har tjent som samlingssted bl.a. i forbindelse med hus-
mændenes grundlovsmøder og afholdsbevægelsens fester i forrige århundrede. 

Bærende elementer:
Rævebakkerne, husmandslodderne og Bøgebjerg.

afgrænsning:
Ejerlavsgrænser afgrænser kulturmiljøet.

sårbarhed : 
• Nedrivning 
• Overflødiggørelse 
• Intensiveret landbrugsdrift 

Bevaringstilstand: God 
synlighed: God
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husmandslodder ved onsBjerg

tid 
• Landboreformerne 1750-1850 
• Industrialisering,landbrug og andelstiden 

1850-1920 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Landbrugslandskabet 

Kulturhistoriske hovedtræk
Husmandslodder. 

Kulturmiljøets hovedtræk 
Husmandsbevægelsens organisering havde sit 
udspring på Samsø idet husmandsbevægelsens stifter, Peter Madsen, boede i Onsbjerg.

Udskiftningen i forbindelse med de store landboreformer betød mange steder ringere kår for 
husmænd og landarbejdere. Græsningsretten forsvandt, og mange steder fik husmændene ikke 
engang det lille stykke jord til erstatning, som loven henstillede til, at de skulle have. Hvor hus-
mænd og landarbejdere fik jord stillet til rådighed, var det ofte på de ringeste jorder.

Ved Sælvigbugten, nord for Onsbjerg, findes en velbevaret rest af forrige århundredes husmands-
udstykninger. Jordlodderne var ganske små - 0,1 til 0,3 tdl - og sandjord. 

Bærende elementer:
Jordlodderne.

afgrænsning:
Kulturmiljøet er afgrænset til jordlodderne.

sårbarhed : 
• Ophør af landbrugsdrift,

Bevaringstilstand: God 
synlighed: Middel

Bemærkninger:
Sårbar over for oppløjning og evt. tilgroning. Bevarelse forudsætter fortsat brug af lodderne.
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Ilse made KIlde

tid 
• Middelalderen 1050-1536 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Andet 

Kulturhistoriske hovedtræk
Helligkilde.
 
Kulturmiljøets hovedtræk
Ilse Made Kilde ligger på stranden vest for 
Pillemark på Sydvestsamsø.

Kilden er omkranset af en udhulet træstamme. 

Bærende elementer:
Kilden og træstammen.

afgrænsning:
Kulturmiljøet er afgrænset til selve kilden.

sårbarhed: 
• Ændring af vandforhold.

Bevaringstilstand:
Under middel.
Bemærkninger: Nedbrydes langsomt og kan være helt tildækket af sand og sten. 

synlighed: God
Bemærkninger: Til tider umulig at lokalisere. 

Bemærkninger:
Sårbar over for naturlig nedbrydning og hærværk i form af tilfældige frigravning.
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herregÅrdsmejerIet I traneBjerg

tid 
• Industrialisering,landbrug og andelstiden 

1850-1920 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Herregårdsmiljøer 

Kulturhistoriske hovedtræk 
Herregårdsmejeriet skal ses i sammenhæng 
med, at godset Brattingsborg tidligere har ejet 
størsteparten af Samsø. 

Kulturmiljøets hovedtræk
Herregårdsmejeriet "Brattingsborg" er opført i 1911 og således et ret sent herregårdsmejeri.

Historisk set var andelsmejerierne bøndernes svar på den kvalitets-forbedring i produktionen af 
især smør, som havde givet herregårdene en fordelagtig position. De større mængder af mælk 
på herregårdene og den lave transporttid gjorde herregårdssmørret attraktivt også i eksportsam-
menhæng. I 1880'erne og 1890'erne opførtes der derfor overalt i landet andelsmejerier som kun-
ne tage konkurrencen op med herregårdenes mejerier. 

Bærende elementer:
Mejeribygningerne.

afgrænsning:
Kulturmiljøet er afgrænset til mejeribygningerne.

sårbarhed: 
• Om og tilbygning 
• Nedrivning

Bevaringstilstand: God 
synlighed: God

Bemærkninger:
Sårbar over for om- og tilbygning.
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jættestuer ved traneBjerg

tid 
• Forhistorisk tid -> 1050 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Fortidsminder 

Kulturhistoriske hovedtræk
Gravhøje i landskabet. 

Kulturmiljøets hovedtræk
To betydelige jættestuer fra stenalderen i land-
skabet syd for Tranebjerg. 

Bærende elementer:
Jættstuerne.

afgrænsning:
Et område omkring jættstuerne er medtaget i kulturmiljøet og afgrænses af vejen samt hegn i 
landskabet.

sårbarhed: 
• Tilgroning

Bevaringstilstand: God 
synlighed: Middel
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Kolhøj mølle (BrundBy mølle)

tid 
• Middelalderen 1050-1536 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Vand- og vindmøller 

Kulturhistoriske hovedtræk
Ældre vindmølle. 

Kulturmiljøets hovedtræk
Kolhøj Mølle, som er en tidlig vindmølletype,

står på en lille bakkeknold lige nord for
Brundby.

De tidlige vindmøller var såkaldte stubmøller, hvor hele møllehuset blev drejet op mod vinden. I 
1700-tallet kom den hollandske mølletype. På den hollandske mølletype er det kun møllehatten, 
der drejer op mod vinden.

I det  gamle Århus amt findes der kun bevaret to stubmøller. Den ene står i Den gamle By i Århus. 
Den anden er Kolhøj Mølle i Brundby. 

Bærende elementer:
Møllen.

afgrænsning:
Kulturmiljøet et afgrænset til selve møllebygningen.

sårbarhed: 
• Nybyggeri 
• Master 
• Mølleanlæg 

Bevaringstilstand: Dårlig 
synlighed: God

Bemærkninger:
Sårbar over for forstyrrende byggeri i nærheden af møllen..
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KøBmandsgÅrd I Ballen

tid 
• Landboreformerne 1750-1850 
• Industrialisering,landbrug og andelstiden 

1850-1920 
• Nyere tid 1920 -> 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Havne og veje 
• Andet 

Kulturhistoriske hovedtræk
Købmandsgård i mindre og tidligere betyd-
ningfuld erhvervshavn havneby. 

Kulturmiljøets hovedtræk
Ballen har været havne- og færgested i hvert fald tilbage til midten i 1800-tallet, hvor færgegår-
den og en købmandsgård blev opført i Ballen. 

Havnen er udvidet og ombygget i flere omgange bl.a. i 1919, hvor kajpladsen blev øget og hav-
nedybden udvidet. DFDS har haft færgeforbindelse til Ballen og havnen har haft kapacitet til 
også at modtage mindre fragtskibe foruden de stedlige fiskerbåde. Som havneby har Ballen 
naturligvis også haft eget toldsted. 

Byens betydeligste industri i nyere tid har været andelssvineslagteriet og foderstoffirmaet. 

Den gamle købmandsgård er placeret helt nede ved havnen og har gennem tiden oplevet en 
vis knopskydning i form af magasiner og lagerbygninger, som er bevaret, og som gør, at komplek-
set fremstår som en meget fint bevaret købmandsgård fra 1800-tallet. Udpegningen er begræn-
set til købmandsgården. 

Bærende elementer:
Primært Købmandsgården og også i en vis grad havnen, der dog nu først og fremmest er præget 
af lystbåde og feriesektoren.

afgrænsning:
Kulturmiljøet er afgrænset til købmandsgården.

sårbarhed: 
• Nybyggeri 
• Om og tilbygning

Bevaringstilstand: Særdeles god 
synlighed: God
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landsByen ørBy

tid 
• Middelalderen 1050-1536 
• Landboreformerne 1750-1850 
• Industrialisering,landbrug og andelstiden 

1850-1920 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Landsby 
• Herregårdsmiljøer 
• Moræneler 

Kulturhistoriske hovedtræk
Landsby på det sydlige Samsø med nær tilknytning til Brattingsborg gods. 

Kulturmiljøets hovedtræk 
Indtil slutningen af 1870'erne var Ørby en forholdsvis almindelig landsby, men i forbindelse 
med to brande i byen i henholdsvis 1871 og 1873 blev flere af landsbyens gårde lagt ind under 
Brattingsborg. I stedet blev der opført landarbejderboliger til landarbejderne på Brattingsborg.

Ørby omtales første gang i 1424 som Ørby.

Ifølge Frits Hastrup er Ørby en rektangulær, reguleret vej- og vejforteby. 

Bærende elementer:
Landarbejderhusene.

afgrænsning:
Kulturmiljøet indgår som en del af kulturmiljøet omkring hovedgården Brattingsborg (741-05-11).

sårbarhed : 
• Nybyggeri 
• Om og tilbygning 
• Nedrivning 
• Overflødiggørelse 

synlighed: God

Bemærkninger:
Sårbar over for nybyggeri, om- og tilbygning, overflødiggørelse og nedrivning.
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BrattIngsBorg

tid 
• Middelalderen 1050-1536 

landskabstype 
• Kystskrænter 
• Indlandsflader 

Kulturmiljøtype 
• Herregårdsmiljøer 
• Moræneler 

Kulturhistoriske hovedtræk
Herregård med hovedgård fra den sene pe-
riode 1725-1900. 

Kulturmiljøets hovedtræk
Brattingsborg ligger på en bølget til ret kuperet moræneflade på den sydlige del af Samsø. I 
ejerlavets sydøstlige del er der en del skov.  Brattingsborg hed oprindelig Søllemarksgård og ken-
des fra 1523, men er formodentlig ældre. Indtil midten af 1800-tallet ejede godset det meste af 
Samsø. 

Hovedbygningen er opført 1870-71 i såkaldt engelsk stil i røde mursten på en sokkel af beton. 
Brattingsborg har i høj grad præget Samsø og ikke mindst øens sydlige del. 

Den gamle kirkelandsby Ørby blev således for størsteparten lagt ind under Brattingsborg så sent 
som i slutningen af 1800-tallet i forbindelse med at dele af byen brændte. I stedet for gårdene 
blev der opført boliger til landarbejdere med tilknytning til Brattingsborg. 

Bærende elementer:
Herregårdslandskabet som i høj grad præger sydøen.

afgrænsning:
Kulturmiljøet omfatter ejerlavet.

sårbarhed: 
• Nybyggeri 
• Om og tilbygning 
• Nedrivning 
• Overflødiggørelse 
• Master 
• Mølleanlæg

Bevaringstilstand: God 
synlighed: God

Bemærkninger:
Sårbart over for tekniske anlæg i herregårdslandskabet. Sårbart over for større om- og tilbyg-
ning.
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sydlIge samsø

tid 
• Forhistorisk tid -> 1050 

landskabstype 
• Kystskrænter 
• Indlandsflader 

Kulturmiljøtype 
• Fortidsminder 
• Moræneler 

Kulturhistoriske hovedtræk
Herregårdslandskab med mange vel-

bevarede fortidsminder. 

Kulturmiljøets hovedtræk
Landskabet består af en bølget og ret kuperet moræneflade med højder på mellem 20 og 40 
meter. 

Området rummer rigtig mange høje hvoraf en hel del ligger synligt i det åbne land. Omkring 
Lushage er adskillige høje anlagt helt tæt på kysten. 

Adskillige af de større høje ligger på træbevoksede bakkeknolde i herregårdslanskabet og er i 
høj grad med til at præge landskabsbilledet. 

Nord og nordøst for hovedbygningen på Brattingsborg gods ligger ikke mindre end 6 jættestuer, 
hvoraf de 4 er samlet i en gruppe. Til denne gruppe af jættestuer hører den anselige Åsmarke 
Høj med kammer af 9 bæresten og loft af 2 dæksten. I gruppen af jættestuer findes også den 
dobbelte jættestue Rævebakke med 11 bæresten i hvert kammer. 

På øens sydvestligste hjørne ligger det middelalderlige Vesborg Voldsted højt oven for den stejle 
kystskrænt. 

Bærende elementer:
De mange høje og jættestuer i landskabet.

afgrænsning:
Afgrænsningen følger kystlinien mod syd og er mere blødt afgrænset mod nord.

sårbarhed: 
• Master 
• Mølleanlæg 
• Ændret skovdrift 
• Hegnsplantning 
• Intensiveret landbrugsdrift 
• Sommerhusbebyggelse 

Bevaringstilstand: God 
synlighed: God
Bemærkninger: Mange meget synlige høje i området. 

Bemærkninger:
Sårbart over for anlæg eller beplantning, som slører indtrykket af fortidsminderne og landska-
bet.
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vesBorg Fyr

tid 
• Industrialisering, landbrug og an-

delstiden 1850-1920 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Havne og veje 

Kulturhistoriske hovedtræk 
Fyr. 

Kulturmiljøets hovedtræk 
Vesborg er et 19 meter højt rotationsfyr opført i 
1858. 

Det runde fyrtårn er bygget sammen med den tilhørende fyrmesterbolig. Fyret er oprindeligt op-
ført i røde sten, men er siden blev pudset og kalket over. 

Bærende elementer:
Tårn og fyrmesterbolig.

afgrænsning:
Kulturmiljøet omfatter kun fyret og fyrmesterboligen.

sårbarhed: 
• Nedrivning ,

Bevaringstilstand: Middel 
synlighed: God
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KolBy mølle

tid 
• Landboreformerne 1750-1850 
• Industrialisering,landbrug og andelstiden 

1850-1920 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Vand- og vindmøller 

Kulturhistoriske hovedtræk 
Vindmølle. 

Kulturmiljøets hovedtræk 
Kolby Mølle kom til Samsø i 1899, men var oprin-
deligt opført i Søbyvad i 1859 (jf. Søbyvad Mølle).  

Møllen er en hollændermølle med undermølle i grundmur. Overmøllen er ottekantet, opført i træ 
og oprindeligt beklædt med træspån. 

Bærende elementer:
Møllen.

afgrænsning:
Kulturmiljøet omfatter kun selve møllen.

sårbarhed: 
• Nedrivning 

Bevaringstilstand: Særdeles god 
synlighed: God
Bemærkninger: Meget synlig i landskabet. 

Bemærkninger:
Sårbar over for evt. nedrivning.
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landsByen Besser
tid 

• Middelalderen 1050-1536 

landskabstype 

Kulturmiljøtype 
• Landsby 

Kulturhistoriske hovedtræk 
Delvist blokudskiftet landsby på østsiden af 
Samsø. 

Kulturmiljøets hovedtræk
Besser ligger nær kysten på en nordvest-
vendt skråning på overgangen mellem en-
gene ned mod Stavns Fjord og agrene mod 
nord og nordøst. 

Byens langstrakte karakter understreges af ga-
denettet. Foruden den slyngede hovedgade løber der en øvre og en nedre vej gennem byen. 

Der er mange fine og velbevarede småhuse i byen bl.a. den velbevarede skolebygning i stampet 
ler fra 1720'erne. Det er en af de såkaldte greveskoler - skoler som greve Danneskiold-Samsøe lod 
opføre for almuen. 

Besser er også speciel ved at have ikke mindre end fire små gadekær. 

Den fredede præstegård er også en af byens bygningsmæssige perler. Stuehuset er fra 1753 
mens portfløjen er ældre. De to udhuslænger og den brolagte gårdsplads er fredet sammen 
med stuehus og portfløj. 

Dyrlægegården, ligeledes på hovedgaden, fra 1810, er ligeledes fredet. Dyrlægegården er et 
vinkelbygget bindingsanlæg med stuehus og udhus. 

Besser omtales første gang i 1424 som Bæstzer.  Ifølge Frits Hastrup er Besser en slynget vejby. 

Bærende elementer:
Byens struktur og bebyggelsen.

afgrænsning:
Kulturmiljøet er afgrænset til Skolegade men resten af landsbyen er afgjort også bevaringsvær-
dig.

sårbarhed: 
• Nybyggeri 
• Om og tilbygning 
• Nedrivning 
• Overflødiggørelse 
• Byudvikling ,

Bevaringstilstand: God 
synlighed: God
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ræveBaKKerne

tid 
• Forhistorisk tid -> 1050 

landskabstype 
• Kystskrænter 

Kulturmiljøtype 
• Fortidsminder 
• Moræneler 

Kulturhistoriske hovedtræk 
Koncentration af høje. 

Kulturmiljøets hovedtræk 
I det lave småbakkede område Rævebakker 
tæt på kysten ved Sælvig-bugten ligger en gruppe af høje med Angantyrshøj, og - for sig selv 
mod nord - dyssen Niels Halses Høj. 

Bærende elementer:
Højene.

afgrænsning:
Kulturmiljøområdet ligger som et bælte langs kysten og er mod vest afgrænset af vejen.

sårbarhed: 
• Master 
• Mølleanlæg 
• Tilgroning ,

Bevaringstilstand: God 
synlighed: God
Bemærkninger: Særdeles synlige og uden skæmmende bevoksning. 

Bemærkninger:
Der bør ikke plantes omkring højene, hvis synligheden skal bevares.
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