
Høringssvar vedrørende forslag til landsplandirektiv for kystnære udviklingsområder 2021

Hermed fremsendes høringssvar fra virksomheden Samsø Strandhotel A/S, som har udarbejdet et projekt for udvikling 
af ejendommen beliggende Havvejen 131 på Samsø. Ejendommen udgør det område, Samsø Kommune har søgt om 
som kystnært udviklingsområde ved seneste ansøgningsrunde med frist 1. december 2019.

Området er ikke medtaget i forslaget til landsplandirektiv. Til grund for den manglende udpegning står: 
“Det ansøgte udviklingsområde er ikke medtaget i forslaget, da arealet er omfattet af strandbeskyttelse.” Og videre:
“Udviklingsområder er områder inden for kystnærhedszonen, der ikke omfatter arealer med særlige natur-, miljø- og 
landskabsinteresser, jf. planlovens §5b, stk. 2”. Og det er jo rigtigt citeret for så vidt angår §5b, stk. 2. 

I planlovens §5b, stk. 4, pkt. 4, der vedrører udpegning af nye sommerhusområder, lyder formuleringen: “Der kan ikke 
udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven eller strandbeskyttelses-
linjen eller i klitfredede områder.”

Det må forstås derhen, at den mere generelle vending “særlige natur, miljø- og landskabsinteresser” må vurderes 
specifikt i hvert af de ansøgte tilfælde, og også således, at det at være omfattet af strandbeskyttelseslinjen ikke nødven-
digvis og alene udelukker en udpegning.

Der beskrives i den politiske aftale fra juni 2016, som er grundlaget for den efterfølgende revision af planloven, at der er 
en form for særstatus omkring byerne og på de små og mellemstore øer. 

Planlovens §5b, stk. 3 beskriver at “Erhvervsministeren kan fastsætte regler om ansøgning om udviklingsområder efter 
stk. 2”. 

Med det punkt træder vejledningen frem i vigtigheden - også juridisk set - af, hvordan de mere præcise betingelser og 
krav for en udpegning præciseres og konkretiseres.

Ud fra første runde af udpegninger (fra ansøgningsrunden i 2017 med landsplandirektiv vedtaget i 2019), kan man 
udlede af visse indskrænkninger i de ansøgte områder, at strandbeskyttelseslinjen er grænsen for, hvor tæt ved kysten 
der generelt udpeges områder.

Omkring byerne og på de små og mellemstore øer findes strandbeskyttelseslinjen - som i den øvrige del af landet - de 
yderste 300 meter af kysten alle steder, hvor der ikke er by, bymæssig bebyggelse eller anlæg i øvrigt. Og når grænsen 
for, hvor tæt på, man ‘som udgangspunkt’ kan udpege områderne er strandbeskyttelseslinjen, så må det betyde, at un-
dtagelserne ‘omkring byer og på de små og mellemstore øer’ vil være tættere på.

Det fremgår af aftalen fra juni 2016 således: 
“De udpegede udviklingsområder vil være områder i kystnærhedszonen:
• ...
• Uden særlige landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområderne vil derfor som udgangspunkt ikke ligge 
helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. Udviklingsområderne kan dog også åbne mulighed for udvikling af om-
råder tæt ved kysten fx omkring byerne og på de små og mellemstore øer, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur- og 
miljøinteresser...”
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Og i lovforslaget som fremsat ligeledes: “Udviklingsområderne vil derfor som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved 
kysten, men lidt inde i landet. Udviklingsområderne kan dog også åbne mulighed for udvikling af områder tæt ved kys-
ten omkring byerne og de små øer, hvor der ikke er særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser...”

Lovteksten har som nævnt ovenfor den samme generelle vending, at ministeren kan “...udpege udviklingsområder i 
kystnærhedszonen, hvis udviklingsområderne ikke omfatter arealer med særlige natur-, miljø- og landskabsinteresser.”

I vejledningens ‘Afsnit 2 Udpegning af nye udviklingsområder’ står der: “Udviklingsområder er områder uden særlige 
landskabs-, natur- eller miljøinteresser. Udviklingsområder vil derfor som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, 
men lidt inde i landet. Udviklingsområder kan dog også åbne mulighed for udvikling af områder tæt ved kysten fx om-
kring byerne og på de små og mellemstore øer, hvor der ikke er særlige landskabs, natur- og miljøinteresser...”

Den tilhørende illustration af Type 1 af et udviklingsområde omkring byerne vises sådan:

Følgebrevet fra invitationen til at søge fra 10. februar 2017 er formuleret således: “Udviklingsområderne vil som 
udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet. Udviklingsområderne åbner dog også mulighed 
for udvikling af områder tæt ved kysten fx omkring byerne og på de små og mellemstore øer, hvor der ikke er særlige 
landskabs-, natur og miljøinteresser...”

Af alle ovenstående punkter kan man udlede, at der er særlige bestemmelser, der gælder omkring byerne og på de små 
og mellemstore øer. Altså et afstandskrav, der er mindre end for de øvrige dele af landet. Det er oven i købet også illus-
treret som en typologi, hvis man skulle være i tvivl. Altså en situation så almindelig, at den kan medtages som typologi.

Hvis strandbeskyttelseslinjen også er en begrænsning her - altså omkring byer og på de små og mellemstore øer - ville 
der ikke være nogen grund til at nævne de undtagelser i hvert af de givne dokumenter, for så er afstandskravet præcis 
det samme alle steder i alle situationer i hele landet.

Og så ville det være unødvendigt at nævne undtagelserne, som man må forstå findes. Og derfor er lovtekstens formul-
ering vedrørende kystnære udviklingsområder i §5b, stk. 2 også “...uden særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser”, 
mens formuleringen ved udlæg af nye sommerhusområder i §5b, stk. 4, pkt. 4 er skarpt formuleret: “Der kan ikke 
udlægges nye sommerhusgrunde inden for naturområder beskyttet af naturbeskyttelsesloven eller strandbeskyttelses-
linjen eller i klitfredede områder.”

Intentionen må derfor være en anden fra lovgivers side, nemlig at der omkring byer og på de små og mellemstore øer 
er lempeligere afstandskrav til kysten. For alle steder i landet ligger strandbeskyttelseslinjen som sagt hvor der ikke er 
by, og træder ind hvor by eller bymæssig bebyggelse og anlæg stopper. Og den er alle steder 300 meter, hvor der ikke er 
by, bymæssig bebyggelse eller anlæg.
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Formuleringen ‘uden særlige landskabs-, natur-, og miljøinteresser’ må således forstås som at der skal foretages en 
konkret vurdering af, hvorvidt der på det givne ansøgte område findes naturværdier, fredede naturtyper eller levested-
er, der vil blive forringet af en udpegning. En automatiseret sortering og afgrænsning ud fra strandbeskyttelseslinjen 
alene er altså ikke fyldestgørende. I hvert fald ikke på en ‘mellemstor ø’ som gælder for ansøgningen på Samsø.

På det ansøgte areal på Samsø, er der ikke længere naturmæssige værdier; igennem mere end 100 år har erhvervsan-
vendelsen som cementvarefabrik gradvist fortrængt det naturlige terræn og beplantning: bygninger er blevet bygget til, 
terrænet jævnet og belagt med grus, der er oplag af betonvarer, grus, sand og overskudsprodukter fra fremstillingspro-
cessen, som findes over hele ejendommens areal. Dokumentation for ejendommens tilstand udgør de sidste to sider af 
nærværende høringssvar.

Det kræver en helt særlig begrundelse for byggeri inden for strandbeskyttelseslinjen, og det kan man betinge i en ud-
pegning af området. Det har været tilfældet i forbindelse med andre udpegninger af kystnære udviklingsområder, der 
har omfattet byggelinjer, beskyttede arealer eller andre arealbegrænsninger. Det vil så være op til den myndighed, der 
forvalter strandbeskyttelseslinjen - som er Kystdirektoratet - at give sådan en dispensation fra den efterfølgende.

Som nævnt i mine breve til Bolig- og Planstyrelsen af 1. maj og 31. maj 2021, er der allerede foretaget en vurdering 
af det pågældende projekt af Kystdirektoratet. Med en forespørgsel stillet tilbage den 20. september 2017, kom der en 
vurdering i et brev fra Kystdirektoratet den 31. august 2018 med teksten at “...der kan forventes dispensation til det 
overordnede projekt.” Altså hvor man efter godt 11 måneders sagsbehandling, dialog med mig og fremsendelse af yder-
ligere uddybende materiale, har vurderet selve projektet og dets forudsætninger med den præcise beliggenhed.

Forventningen om at opnå godkendelse i det særlige tilfælde er blandt andet vurderet at få det udfald, fordi projektet 
holder sig ganske tæt til den eksisterende bygingskrops fodaftryk, med samme placering og inden for et tilsvarende vol-
umen. Endelig er der det særlige ved projektet, at en realisering af det vil genskabe op mod 80% af ejendommens areal 
som den oprindelige naturtype - strandeng.

At holde sig inden for et eksisterende volumen og det store omfang af naturforbedrende indgreb, udgør netop den 
særlige begrundelse for en dispensation. Begge dele gør, at Kystdirektoratet i brev af 31. august 2018 som sagt stiller i 
udsigt, at der kan opnås dispensation til projektet.

Ved en fastholdelse af, at det ansøgte område ikke skal udpeges som kystnært udviklingsområde, kan arealet ikke siges 
at være ‘beskyttet’ af strandbeskyttelseslinjen, men vil nærmere med en afvisning af ansøgningen være fastlåst i sin 
naturforarmede tilstand. Det vil ikke fremme naturtilstanden på stedet. Derfor er bestyrelsen i Samsøs lokale afdeling 
af Danmarks Naturfredningsforening også positive over for projektet. Det har været drøftet ved tidligere møder, og blev 
igen drøftet ved seneste møde 9. august 2021. Her blev tilslutningen igen ført til referat. Bestyrelsen er bekymrede for, 
hvilke alternativer der findes; enten kan den eksisterende drift fortsætte - og endda udvides - eller også vil der begynde 
et mangeårigt forfald på ejendommen. Ingen af alternativerne findes attraktive.

Ved projektets gennemførelse, derimod, vil den genoprettede naturtype være en af de naturtyper der er omfattet af 
naturbeskyttelseslovens §3, som vil betyde, at der ved en genoprettelse af naturtilstanden følger en forpligtelse for 
grundejer til at fastholde naturtilstanden. Genoprettelsen af naturtypen vil kunne kræves gennemført ved lokalplan-
lægning af området. Efter oprettelsen vil naturtypen blive registreret, hvorefter forpligtelsen til at fastholde tilstanden 
indtræder.

Ligesom med naturgenopretningen, gælder det samme for offentlighedens adgang; det kan også sikres og udbygges ved 
den efterfølgende lokalplanlægning.

For så vidt angår placeringen i forhold til Samsø turismeindsats, gælder det at placeringen er i samspil med og sker ud 
fra samlede turistmæssige overvejelser, jævnfør redegørelsen i den oprindelige ansøgning om udpegning.
En væsentlig erhvervsindsats på Samsø består i at udvikle helårsturisme på øen. Nærværende projekt bidrager med det 
i kraft af at have spafaciliteter (i både kælderen og på tagterrassen) som vil give en fuldskala spaoplevelse på stedet. Når 
størrelsen på projektet ikke er større end et klassisk, dansk badehotel, vil intimiteten på stedet være intakt i forhold til 
den type ophold, samtidig med at alle faciliteter er til stede for at kunne tilbyde og tiltrække gæster til det året rundt.
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Kombinationen af den begrænsede størrelse og den fulde spaoplevelse, er en kombination eller hybrid af to nicher in-
den for hotelbranchen, som ikke findes i landet i dag. Når vi ved, at visse veldrevne spahoteller - lidt populært udtrykt - 
har lige så mange overnatninger i januar som i juni, viser det, at en traditionel sommerdestination som Samsø også kan 
være en helårsdestination, forudsat at der findes en destination, der er værd at besøge, og som er åben hele året. Og det 
vil være tilfældet med dette projekt.

Helårsarbejdspladser vil også give muligheden for et fast personale, og dermed sikre arbejdspladser for fastboende på 
Samsø. Muligvis kan det også tiltrække andre og nye beboere til øen, da man så er sikker på at have et job året rundt 
inden for turismeindustrien, og ikke kun et i sommermånederne. Det faste personale vil medvirke til en bedre service 
på stedet, og sikre en høj grad af professionalisme.

Som en tilføjelse hertil, og uden sammenhæng i øvrigt til de planmæssige rammer for udpegningen, kan det nævnes 
at virksomheden Samsø Strandhotel er hjemmehørende på Samsø, og dermed skattepligtig i kommunen. Dertil er 
omtrent 40% af de ‘folkeaktier’, som projektet har været udbudt i til finansiering af udviklingen, har indehavere med 
adresse på Samsø. Hovedparten af de øvrige har sommerhus eller anden tilknytning til øen. Et driftoverskud på stedet 
vil derfor på flere niveauer bidrage økonomisk til en positiv udvikling på Samsø, enten direkte eller som afledt effekt.

Det har været nævnt, at Samsø ved den seneste udligningsreform bliver tilført et beløb af størrelsesordenen 20 mio. 
kroner årligt oven i den hidtidige udligning. Dette projekt vil modvirke den nedgang i antallet af arbejdspladser og be-
folkningstal som nødvendiggør behovet for yderligere tilskud til øerne. Projektet står selvfølgelig ikke alene, men med 
et anslået behov for et antal arbejdstimer svarende til 25 årsværk, vil det supplere antallet af private arbejdspladser der 
findes på øen i dag med ca. 2%. 

Hvis man er villig til at understøtte de selvstændige samfund på øerne som nævnt ovenfor med udligningsreformen, 
støtte til færgedrift mm., så må man også gribe de muligheder, der - af samme årsager - findes inden for lovgivningen, 
når et initiativ på en af de øer står klar til realisering. Og den hjemmel er til stede inden for den gældende planlov med 
en udpegning som kystnært udvikingsområde det pågældende sted. 

Det må desuden forventes, at der med en sagsbehandlingstid fra fristens udløb den 1. december 2019 og frem til 
forslaget til landsplandirektiv blev sendt i høring 17. juni 2021, har været tid til at foretage en fuldstændig vurdering af 
det ansøgte, således at der med en afvisning af afstandskravet til kysten for så vidt angår de små og mellemstore øer, og 
projektets samfunds- og naturforbedrende tiltag i øvrigt, kan foretages en udpegning uden yderligere forbehold.

Venlig hilsen

Lasse Kronholm

lasse@samsostrandhotel.dk
+45 29 74 69 76
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Eksisterende forhold på Havvejen 131, Samsø




