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Projektets hovedtal

27
værelser

1480
m2 byggeri
(m. kælder)

6265
m2 grund

(afhængigt af
 tidevandet)

Adressen er
Havvejen 131

Sælvig
3 km

Tranebjerg 
8 km

Ballen
12 km

Tilladelse ultimo
2021

Byggeri færdigt ultimo
2022

Opstart primo
2023

Seatings restaurant
50

Seatings udenfor
50

Seatings kælder
50
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*) Horesta 
**) Horesta og Center for Kystturisme

Belægning og omsætning

Omsætning

Analysen af badehotellerne fra 2014**, viser 
en omsætning inkl. moms pr. nat pr. rum på 
2157,- . Det relativt høje tal forklares blandt an-
det med et højt gastronomisk niveau, som giver 
næsten 2/3 af omsætningen på restauranten 
og ca. 1/3 på overnatningen. Derudover er 
beliggenheden typisk også bedre end sammen-
lignelige hoteller, så overnatningsprisen er også 
højere. Prisforskellen til den øvrige branche 
forventes at være tilsvarende i 2022/2023.

Belægning

Gennemsnitlig belægning for branchen 2018*: 

61% (afrundes til 222 nætter pr. år)

Belægning i hovedstadsområdet 2018*:

76% (afrundes til 277 nætter pr. år)

Stigning for etablering af spa anslås til 35%*. 
Gennemsnitlig belægning plus 35%:

82% (afrundes til 300 nætter pr. år).
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Denne præsentation kommer rundt om projekt 
Samsø Strandhotel i tal, beskrivelser - og ikke 
mindst ambitionsniveau. Formålet er at give et 
overblik over investeringen til relevante investorer.

Ejendommens beliggenhed er second to none: lige i 
strandkanten ud til 8 kilometer af en af Samsøs fin-
este sandstrande - vendt mod vest og solnedgangen. 
Det er målet at stedet får et råt og raffineret udtryk i 
beton og træ. De enkle materialer skal understrege 
den ro, som Samsø og stedet emmer af.

Det er et strandhotel med 27 værelser, som i et nuti-
digt formsprog kan skrive sig ind i historien om de 
danske badehoteller. Værelserne er store, med eget 
bad, toilet, køkken og terrasse eller altan - og alle 
med storslået havudsigt.

Introduktion

Derudover kommer en række faciliteter i fællesom-
råderne. Det inkluderer en pejsestue med bløde 
sofaer, loungeområde tæt på vandet, køkken med 
spiseområde for stedets gæster og frokostgæster. 

I kælderen findes spaområdet med varmtvands-
bassin, saltvandsbassin, koldtvandsbruser, sauna 
og behandlerrum. Derudover omklædning og 
fitnessrum, samt direkte udgang til havet, hvor der 
er udendørs brusere til at skylle sig efter en dukkert. 
På taget findes solstole og et antal mindre spapools.

I kælderen findes også den åbne vinkælder med 
borde og bænke - og en pejs med et par bløde stole 
omkring. Rummet kan bruges til arrangementer, 
en middag, eller bare til at sidde i med en hyggelig 
atmosfære.

Samsø har høj belægning i ferieboliger og hoteller i 
hovedsæsonen. Udgangspunktet for dette projekt er 
den uovertrufne beliggenhed og Samsøs eksisteren-
de turisme. Der bygges videre på øens nuværende 
tiltrækningskraft med et fokus på forkælelse med 
spa, wellness og gastronomi med råvarer fra øen.

Der er et stigende marked for spaophold. De vel-
drevne steder med gode beliggenheder og faciliteter 
har de seneste år set en fornuftig stigning i deres 
driftresultater.

Med en ny færge i 2021 direkte fra Århus Havn 
øges tilgængeligheden til Samsø for århusianerne 
- og hele østjylland. Det giver også mulighed for at 
opdyrke markedet for corporate arrangementer på 
Samsø Strandhotel.

Et high-end strandhotel i ‘lavmælt luksus’
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Investeringshighlights

Øget tilgængelighed

De sidste fem år er der sket en forøgelse af færgekapaciteten til 
Samsø. Færgerne er hurtigere fra havn til havn, der er udvidet 
med større bilkapacitet på dækkene, og på grund af den øgede 
hastighed, er der indsat flere afgange på et døgn. Det sidste er 
særlig vigtigt i højsæsonen. Samtidig er taksterne for over-
farten faldet med ca. 40%. I 2021 kommer der en ny færgerute 
direkte fra Århus Havn til Sælvig.

Samsø - en efterspurgt destination

Øen er som helhed en kendt og efterspurgt feriedestination, 
som mange enten kender og har en relation til, eller er et sted 
man gerne vil opleve. Overnatninger er steget og sæsonen er 
udvidet, og der meldes om en længere periode med udsol-
gt i feriehusene. Færgekapaciteten er forøget væsentligt, i 
modsætning til overnatningskapaciteten, som kun er steget 
ganske lidt.

Unik beliggenhed ved vandet

Beliggenheden lige ud til vandet er ‘second to none’. Punktum.
Stedet ligger ud til en badevenlig sandstrand, der strækker 
sig 8 km fra Mårup Havn i nord til Sælvig i syd. Kysten er på 
lange stræk uberørt, og selv i højsæsonen er der god plads. 
Med beliggenheden midt i Kattegat, har Samsø noget af det 
reneste badevand i de indre danske farvande. Det lave vand 
har turkisblå nuancer, som henleder tankerne mod Caribien.

Badehoteller bedre end branchen

Analyser af brancehen viser, at badehoteller har en højere 
belægningsprocent, en større indtjening på overnatningen, 
og en større omsætning i restauranten end sammenlignelige 
hoteller. Samtidig kan nybyggeri oppebære en højere leje, og 
hoteller med spa oplever en stigning i belægningsprocent, og 
ligger generelt højere end gennemsnittet for et givent område.
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Ejendommen
Den nuværende bygning på grunden er en cementvarefabrik. 
Her blandes der beton til brug for byggerierne på Samsø. 
Derudover oplagres der fliser, kantsten, kloakrør og lignende. 
Sådan har det været i omtrent 100 år. 

En del af slutmålet med projektet er at tilbageføre ejendom-
men til den oprindelige naturtilstand på de 80% af arealet, der 
ikke skal anvendes til bygning og parkeringsareal.

På den måde vil bygningen fremhæves ved at træde ud af et 
naturligt landskab, og kyststrækningen langs Sælvigbugten vil 
fremstå som ét samlet forløb.



- velkom
m

en til vandkanten

11



Sa
m

sø
 S

tr
an

dh
ot

el

12

Nybyggeri med tidssvarende faciliteter og gode materialer
Disponering
Samsø Strandhotel  bliver en nyopført bygning. Det gør, 
at hver enkelt detalje og disponering af byggeriet kan blive 
gennemtænkt i forhold til tidssvarende krav til et full service 
hotelophold. Arkitekt til endeligt projekt er endnu ikke valgt.

Materialevalg
Materialerne til byggeriet er valgt ud fra, at de skal kunne 
modstå vejret på en udsat lokation direkte ud til en vestvendt 
kyst. Der er bestræbt en enkel materialeholdning, der med 
den rette detaljering kan fremstå både rå og raffineret. Det 
gælder isæt betonen til gulv og kældervægge, men også det 
indvendige træ til lofter, og den udvendige træbeklædning til 
facader og tagterrasser. Enkelhed og raffinement understreges 
af hvide vægflader indvendigt i værelser og fællesområder.

De ydre rammer
Bygningens ydre bliver opført, så den lever op til alle krav 
om isolering, tæthed, klimasikring og komfort. Isolering og 
tæthed sikrer komforten. Klimasikringen består i at opføre 
bygingen, så den er sikret mod det stigende havspejl, men især 
de stormflodssituationer, der kan opstå i fremtiden.

Energiforbrug
Opvarmning til spa og sauna, udover bygningens almindelige 
opvarmning, kræver mere energi end normalt. Dette sikres 
ved hjælp af en varmepumpe, enten med jordvarme eller var-
meslanger fra havvandet. Strømmen kommer fra vindmøller, 
som Samsø er selvforsynende med strøm fra.

Fællesområder
De dele af bygningen og ejendommen, der ikke indgår i de 
enkelte værelser, kaldes fællesområder. Fællesområderne 
indeholder restaurant (køkken og spiseområde) med bar, en 
pejsestue, lounge ud mod vandet, vinkælder, fittnessrum, 
spa- og wellnessafdeling og omklædning. Derudover er der en 
tagterrasse øverst med små, varme spapools og solstole, hvor 
solnedgangen og den efterfølgende stjernehimmel kan nydes. 
Fællesområderne er en væsentlig del af opholdet på stedet, og 
er noget der ikke findes på den måde andre steder på Samsø. 

Mobile enheder
Ejendommen kan kun bebygges inden for et stramt styret byg-
ningsvolumen. Indretningen i bygningen er derfor optimeret 
i forhold til de funktioner, der er nødvendige for et hotel af 
denne type. I perioder - på grund af sæsonudsving, kurser 
eller særlige arrangementer - kan der være behov for at udvide 
eller ændre fordelingen på grund af midlertidig efterspørgsel. 
I de tilfælde kan det være nødvendigt at supplere udvalget 
af de tilbud der findes inde i bygningen. Her er det muligt 
i forbindelse med arrangementer at supplere med mobile 
enheder på hjul, der rulles ind på ejendommen og supplerer 
de eksisterende faciliteter. Det kan være en sauna på hjul, be-
handlerrum, vildmarksbad, hængekøjer på pæle, et udendørs 
køkken eller andet.

Parkeringsforhold
Der er afsat 27 parkeringspladser på stedet, hvoraf nogle vil 
være med elladestandere.
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Referencer fællesområder
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Indretning værelser
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Værelsestyper
1 enkeltværelse

4 dobbeltværelser

6 suites

13 suites m. hems

2 seniorsuites
 m. hems

1 rotundesuite

27 værelser i alt

Hotellets eneste enkeltværelse er 
på ca. 20 m2. Værelset er udstyret 
med en bred enkeltmandsseng.

Dobbeltværelserne er de værels-
er, der ligger tættest på vandet. 
De er mellem 26 og 28 m2. To af 
værelserne er med hems.

Suiterne er hver på ca. 32 m2, og 
er udstyret med en dobbeltseng.

Suiterne med hems er på ca. 32 
m2 plus hems på ca. 4,5 m2, og 
med dobbeltseng i soverummet.

Seniorsuiterne med hems er ca. 
36 m2 plus hems på ca. 4,5 m2. 
De to rum lidt større end suites.

Rotundesuiten er et ‘tårnværelse’ 
i to plan på ca.25 m2 med sove-
plads øverst og ophold nederst.

Alle hotellets værelser har eget 
bad, toilet og køkken. Værelserne 
har alle havudsigt. På førstesalen 
er alle værelser med tagterrasse 
eller altan. I stueplan har hvert 
værelse et afgrænset område ud 
for lejligheden, som svarer til en 
terrasse, dog uden at være belagt. 

I værelserne er der en siddeplads/
alkove ud til vandet, hvor man 
kan nyde udsigten, uanset vejret.
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Gastronomi og restaurant

Specialiteter

På øen er der eget mejeri, bryggerier, vinproducenter, distill-
eri, konservesfabrik og slagtehus (dog med en en slagter, der 
kommer over fra fastlandet efter aftale).

Torup Ost, Samsø Lam, Samsø Mel, Yduns Have, Samsø Bryg-
hus, Samsø Æbler, Sams Island, Samsø Vinsyndikat, Samsø 
Grønt, Samsø Bær, Brdr. Kjeldahl og Trolleborg Konservesfab-
rik er blot nogle af producenterne.

På hotellets restaurant har gæster således rig mulighed for at 
indtage mad med lokale råvarer, og til maden at supplere med 
lokalproduceret saft, most, cider, øl og vin. Til kaffen eller i 
baren vil der være gin og rom, også fra Samsø.

Råvarer

Samsø er mere end kartofler. Samsø er Danmarks køkken-
have, øen man spiser sig igennem. Der er utallige vejboder 
med ærter, jordbær og meget andet langs vejene om som-
meren, og en mængde lokale producenter af råvarer.

Der er svampe i skoven, salturt og strandkål langs kysterne. 
Tang, rejer, muslinger og fisk i havet omkring. Korn, får og 
kvæg på markerne og i landskabet, og en masse forskellige 
grøntsager, frugter og bær der produceres i små og store 
mængder. Derudover er der råvildt, fasaner og andre fugle.

Restauranten bliver med et passende højt ambitionsniveau, og 
så vidt muligt med årstidens lokale råvarer.
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Materialer i byggeriet

Projektets brug af beton
Der er to grunde til at beton indgår i den kommende arkitek-
tur på stedet.

Den ene grund er, at stedet har været brugt som cementvare-
fabrik i omkring 100 år. For at fastholde historien, er materi-
alet indarbejdet i arkitekturen på den nye bygning.

Den anden grund er mindst lige så vigtig; på grund af klima-
forandringerne vil vandet stige, og stormsituationerne blive 
mere kraftige. Derfor skal nyt byggeri sikres mod det. Hotellet 
har en base af beton, som føres op og bliver den nederste del 
af stueetagens vægge. Det gør at bygningen lever op til alle 
krav til byggeri ved vandet, og kan klare stormflodssituationer, 
høje bølger og opstuvning i Sælvigbugten - også om 100 år.

Arkitektonisk kan betonen være både rå og raffineret, og vil 
være med til at bidrage med en afslappet stemning, hvor man 
kan gå rundt i badekåbe, og hver det ikke gør så meget, at der 
kommer lidt sand fra stranden med ind på gulvet. 

Med den rigtige detaljering og omtanke for brugen og facili-
teterne på stedet, vil beton visuelt være et sammenbindende 
element og understøtte ideen om stedet som lavmælt luksus.

Materialevalg
Materialerne til projektet er valgt ud fra en overvejelse om 
god vejrbestandighed, når det gælder de udendørs materialer, 
og ligeledes en vis hårdførhed, når det gælder de indvendige 
overflader. Der er lagt vægt på enkle og ærlige materialer. 

Udendørs vil der være en beton på soklen, hvide plader i 
fordybninger på facaden, og ubehandlet træ i form af brædder 
i cedertræ (western red cedar) som facadebeklædning og eg 
som vinduesrammer. Indendørs vil der være beton på gulve i 
stueetagen og ca. 75 cm op ad soklen, hvidmalede gipsvægge 
og ubehandlede trælister i loftet. I kælderen vil væggene være 
i insitustøbt beton, lofter med akustikdæmpning og gulve af 
granitfliser i spa og træ i vinkælderen. Visuelt vil enkelheden 
komme til udtryk i form af ro for øjet, og bygningsmæssigt 
betyder det kendte materialer og konstruktionsprincipper.  

Aptering og møblering på stedet vil bære præg af samme 
enkelhed: indstøbte siddemøbler i beton og træmøbler inde 
og ude, hvor det er muligt. Bløde møbler og hynder i naturfar-
vet hør og bomuld i sandfarver og petroleumsblå. Derudover 
håndsyede læderhynder i indbyggede siddepladser og bænke.

En uddybende materialeliste for projektet, inklusiv 
gennemgang af konstruktionsprincipper, samt aptering og 
møblering, udarbejdes særskilt til det videre forløb.

Upcycling
En del af møbleringen og andre bygningselementer vil bestå 
af upcyclede materialer fra den nuværende bygning. Der er 
endnu ikke foretaget en fuldstændig kortlægning af, hvilke 
materialer der kan anvendes til hvad, men det kunne være 
træ og tømmer til borde, siddemøbler og gulv, og mursten til 
opmuring af indvendige bygningsdele.



- velkom
m

en til vandkanten

19

Landskabet
Kyststrækningen

Sælvigbugten er en kyststrækning på 8 km, der løber fra 
Sælvig i syd til Mårup Havn i nord. Det meste af bugten er en 
lang sandstrand med lavt, klart vand.

Landskabet bag strandens sand og marehalm, består for 
størstedelen af den oprindelige strandeng.

Mod syd ligger der et sommerhusområde, mens bebyggelsen 
ud til vandet videre mod nord er mindre klynger og enkelt-
stående huse, hvor nogle er helårsboliger og andre fritidshuse.

Kysten ved Sælvigbugten eroderes omkring de yderste punk-
ter ved Sælvig og Mårup Havn. Det ses ved, at der er aktive 
kystskrænkter. På stranden ud for ejendommen er der ingen 
kysterosion, men et netto ekvilibrium på den del af kysten.

Terræn og beplantning på ejendommen

Ejendommens terræn er på grund af den nuværende brug 
idag helt udjævnet og belagt med grus, så oplaget af betonva-
rer er tilgængeligt.

I forbindelse med projektet bearbejdes terrænet, så det 
naturlige forløb og konturer genskabes. Terrænet tilplantes så 
den oprindelige faunas sammensætning som strandeng også 
genskabes. 

Strandeng er en lysåben naturtype, der registreres i tre forskel-
lige underkategorier. Den type der findes langs Sælvigbugtens 
kyst, indeholder marehalm og græsserne bølget bunke, røds-
vingel, og derudover lyng og flere andre lave plantearter. På 
skrænterne langs bugtens sydlige del er der havtorn.

Når ejendommen er tilvokset, kommer bygningen til at 
fremstå som det eneste bebyggede på grunden, dog med en 
grusparkeringsplads i det nordøstlige hjørne af grunden. 

Ejendommen vil have offentlig adgang, og der vil, når områ-
det er vokset til, være grundlag for at få optaget hovedparten 
af arealet som §3-område i henhold til Naturbeskyttelsesloven 
på grund af genskabelse af naturtypen strandeng.

Terrænet omkring bygningen får en bearbejdning, når det 
genetableres, så vandet naturligt løber væk fra bygningen og 
hen mod lavninger andre steder på grunden. Det forhindrer 
oversvømmelser og vandindtrængen i bygningen både ved 
hændelser af ekstremregn og ved eventuelle stormflodshæn-
delser.

Landskabet bliver dermed - uden traditionel kystsikring - 
brugt aktivt som afbødning mod oversvømmelser.
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WC

bad bad bad

Elev.

Pejs

Pejs

ind til pejs

Alternativt:

Alternativt:

Pejs

Pejs

Trappe op

Saltvandsbassin

Varm
tvandsbassin

spejle - hårtørrer - skabe

spejle - hårtørrer - skabe

Åben vinkælder

Konferencerum

Signaturforklaring

 enkeltværelse

 dobbeltværelse

 suite

 suite med hems

 senior suite med hems

 rotunde suite

 rooftop terrasse m. spa

Grundplaner
1:200

anden sal og roof top
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Min historie på Samsø som voksen (udover den obligatoriske 
lejrtur i folkeskolen) begynder i 1998, hvor jeg blev bedt om at 
undervise i et kursus i havkajak på højskolen, der dengang lå i 
Kolby. Efter at have cyklet øen rundt de næste par somre, købte 
jeg en grund i 2004.

Da der skulle støbes fundament til mit sommerhus i 2007, talte 
jeg med Bjørn første gang, da betonen kom fra Sælvig Cement-
varefabrik. Jeg spurgte, om det ikke var den bygning, der lå helt 
fantastisk ud til Sælvigbugten. Han svarede, at jo, det var det, og 
‘at der nok også skulle ligge noget andet’.

Siden da har jeg gået med tanken om et projekt der. Efter at 
have ringet Lisbeth og Bjørn på dørene løbende henover årene, 
fik vi endelig, godt og vel 10 år senere, en aftale på plads om, 
at jeg kunne udvikle ejendommen med udgangspunkt i et par 
skitser af en ny bygning på stedet.

Efter et par forsøg på at få tilladelse til byggeriet, er projektet 
nu - med Samsø Kommunes ansøgning - sendt ind til Erhvervs-
styrelsen for at blive godkendt til et kystnært udviklingsområde.

Min uddannelse er fra Københavns Universitet som kultur-
geograf med speciale i planlægning, en bachelor i idræt fra fri-
luftslinjen, og suppleret med et årsværk i nationaløkonomi.

Siden færdiggørelsen af studierne, har jeg arbejdet som byplan-
lægger og byplankonsulent for kommuner over hele landet, fra 
Thyborøn og Tønder til Hvidebæk og Hvidovre.

Desuden har jeg udviklet ejendomme ved at købe tomme lofts-
rum i København og indrette dem til lejligheder, og senere som 
projektudvikler hos MT Højgaard og KPC.

Efterfølgende har jeg erfaring med udlejning, drift og vedlige-
hold af ejendomme - ‘asset management’ - for firmaet Fokus 
Asset Management og hos KFI Erhvervsdrivende Fond.

Sideløbende med mine jobs, har jeg arbejdet med at få udviklet 
og tilrettelagt projektet på ejendommen på Havvejen 131, hvor 
Sælvig Cementvarefabrik ligger, indtil jeg fra sommeren 2020 
har helliget mig det på fuld tid.

Projektet på Havvejen har udviklet sig til at blive en livsdrøm.
/ Lasse Kronholm

Den personlige beretning        
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De fleste kender Samsø som feriedestination. Med 18 % af er-
hvervet på øen tilknyttet turismen eller afledte erhverv, er det 
en vigtig del af øens økonomi. Til sammenligning beskæftiger 
landbruget - øens næststørste erhverv - 15 %.

Samsøs turisterhverv er steget i betydning de seneste år, og 
sæsonen er forlænget fra at være et typisk sommer-/badefe-
riested, til nu at have en sæson, der strækker sig fra påske til 
efterårsferien, plus en del gæster i jule- og vinterferien. 

Der er i 2019 startet to forsøg op, som skal støtte aktiviteter 
henover året, så Samsø kan blive en helårsdestination. Der er 
blevet ansat en eventkoordinator til at fremelske, koordinere 
og synliggøre tiltagene.

Strandhotellet vil blive et af de steder, der vil kunne tiltrække 
besøgende hele året, da spa- og wellnessfaciliteterne på stedet 
har berettigelse året rundt, og måske især til et par dages 
forkælelse i løbet af den tid på året, hvor vejret er mest barsk.

Samsø som etableret turistdestination

Samsø på cykel

Der er mange cykler på Samsø om sommeren, og det med god 
grund; landsbyer og seværdigheder ligger som perler på en 
snor, typisk med kun to eller tre kilometer mellem hvert sted.

Et ophold på strandhotellet kan koordineres med den cykelud-
lejning, der er på Samsø. Her kan cyklen stå klar ved ankomst 
med færgen, eller være parkeret ved hotellet, og klar til en 
cykeltur, når det passer gæsten. Stedet er næsten midt på øen, 
så både nord- og sydøen er inden for rimelig cykelafstand.

Der vil være tilknyttet skiftende aktiviteter og oplæg med 
basis i, hvad Samsø kan byde på af gastronomi fra hotellets 
leverandører, og derudover yoga, behandlinger, saunagus og 
meget andet.

Aktiviteterne vil bidrage til en nysgerrighed på at komme 
rundt på øen og blive klogere på Samsø - som vedvarende 
energiø, på rundtur til nogle af de lokale fødevareproducenter, 
eller måske at være med til at plukke vin i sensommeren.
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27 historier om Samsø

Hvert af de 27 værelser vil have historien om en ting, en be-
givenhed eller et andet stedsspecifikt om Samsø. Det kan være 
historien om Kanhavekanalen, der er gravet af vikingerne, Ilse 
Made og kilden på stranden, eller genopdagelsen af månetor-
bisten i Nordby Bakker, som man troede uddød i Danmark.

Historierne vil blive lavet på postkort, så gæsterne kan sende 
dem, og man bliver ansporet til at tage rundt på øen. På den 
måde bidrages til hotellets tilknytning og stedbundethed til 
øen, og besøgende kan få større kendskab til Samsø, blive nys-
gerrige på at tage rundt på øen - og få lyst til at komme igen.
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Stigende færgetrafik

Kommende ny hurtigfærge fra Århus havn

Fra 2021 kommer der en ny færge, som går direkte fra Århus 
havn til Sælvig på Samsø. Færgen er udelukkende for fodgæn-
gere og cyklister. Overfarten vil tage 60 minutter, og forventes 
at give et markant bidrag af besøgende til Samsø, og til dels 
også at give mulighed for bosætning på Samsø for mennesker 
med et arbejde i Århus.

For Samsø Strandhotel vil det betyde en væsentlig øget til-
gængelighed og convenience for århusianere (og hele øst-
jylland, for den sags skyld). En direkte adgang til Danmarks 
næststørste by med 300.000 indbyggere vil være en betydelig 
driver for at skaffe omsætning og overnatninger hele året.

Fra Sælvig til strandhotellet er der bare 3 km. Det vil sige, at 
mange vil kunne tage en cykeltur fra færgen til hotellet, og 
alternativt en shuttleforbindelse til overnatningen på stedet.

En aktivering af det århusianske marked vil betyde en solid 
bund i belægningen på Samsø Strandhotel.

Nuværende færger 

Færgerne til Samsø går fra Hou til Sælvig på Jyllandssiden, 
og fra Kalundborg til Ballen fra Sjællandssiden. På begge 
overfarter er sejltiden reduceret og kapaciteten på bildækkene 
er øget. De to tiltag har gjort, at den samlede kapacitet er øget 
henholdsvis 50 og 100%. Det er en afgørende faktor i høj-
sæsonen, hvor det gælder om at få fragtet folk til og fra øen i 
et kort tidsrum, hvor der er skiftedage i udlejningen.

Sejltiden fra Jylland er nu en time, mens den er en time og et 
kvarter i højsæsonen til Sjælland.

På grund af et konkurrencepræget udbud af færgeruterne, og 
et efterfølgende øget tilskud til færgedriften til de danske øer, 
er færgepriserne faldet med næsten 40%.

Øget kapacitet og lavere priser har givet en markant forøgelse 
af rejseaktiviteten til Samsø de seneste par år, uden at overnat-
ningskapaciteten er blevet forøget i nævneværdig grad. Det 
giver selvsagt en øget efterspørgsel på udlejningen.
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Virksomhedens netværk
Nøglepersoner, sparringspartnere og netværk

Henrik Enegaard Skaanderup
professionel bestyrelsesformand og -medlem
tidligere MT Højgaard, Kuben Management og NCC
tilkendegivelse om anparter

Kristian Kreiner
professor emeritus, CBS
organisation, ledelse og byggeri
fritidssamsing

Ambassadører for projektet

Sparring fra hotel-/restaurationsbranchen

Sparring til virksomhedsdrift og finansiering
Anne-Charlotte Finderup Berg
leder af Refugium Smidstrup Strand
tidligere Bella Center og Glostrup Park Hotel
uddannet kok og har haft egen restauration

Susanne Simonsen
salg og marketing Rungstedgaard
tidligere NOVO
uddannet inden for hotel-/restaurationsbranchen

Lise Emborg
tidligere ejer og værtinde på Svinkløv Badehotel
tidligere konsulent hos Horesta
uddannet indenfor hotel- og restaurationsbranchen

- herudover Kristian og Annette Kreiner

Annette Kreiner
bestyrelsesmedlem Pisiffik
tidligere koncerndirektør i Dagrofa
fritidssamsing

Steffen Svinth Thommesen
indehaver af frilufts- og teambuildingfirmaet GRO
uddannet geograf og friluftsvejleder
tilkendegivelse om anparter

Mette Kramer
underviser og arrangør hos Samsø Golfklub
indehaver af eget kommunikations- og eventfirma
samsing

Sparring til virksomhedsdrift og aktiviteter

Jesper Svensson
idrætskonsulent og sportskommentator
indehaver af Svensson Sport
tilkendegivelse om anparter

Jesper Knudsen
advokat og partner, Andersen Partners i Kolding
rådgiver om virksomhedsdrift, bla. Lisbeth og Bjørn
fritidssamsing, tilkendegivelse om anparter

Lisbeth og Bjørn Sørensen
indehavere af Sælvig Cementvarefabrik
medejere af Samsø Vinsyndikat
samsinge

Lars O. Jensen
indehaver af Samsø Feriehusudlejning
uddannet bankmand, tidligere Samsø Turistbureau
samsing

Lasse Kronholm
uddannet byplanlægger og friluftsvejleder
baggrund inden for ejendomsudvikling og -drift
tidligere MT Højgaard, KPC, Fokus Asset 
Management og KFI Erhvervsdrivende Fond
fritidssamsing

Sille Jensen
uddannet i adfærdspsykologi og kommunikation
baggrund inden for marketing og ledelse 
tidligere DAHL PR, Revolt, app-udvikling og 
head of office hos Fysioterapeuterne Jorcks Passage

Lasse Kjær
indehaver af Nordens største oplevelsesplatform,
Du Glemmer Det Aldrig / True Story, oplevelses- 
og hotelpakker i Skandinavien og Tyskland

Jacob Rais Mikkelsen
hoteldirektør Store Kro i Fredensborg
tidligere Hotel Sct. Petri og Melsted Badehotel 
tredjegenerations ‘badehotelier’

Søren Jakobsen
medejer af restaurant Gastomé og Atrium i Aarhus
tidligere Molskroen og Det gamle Mejeri
uddannet kok og makker med William

William Jørgensen
medejer af restaurant Gastomé og Atrium i Aarhus
tidligere Svinkløv Badehotel og Det gamle Mejeri
uddannet kok og makker med Søren
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Branchespecifikke nøgletal
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Stigning i BNP Stabil stigning i privatforbruget Faldende arbejdsløshed

Makroøkonomiske nøgletal
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Historisk lave renter Modstandsdygtige økonomier

De største kundegrupper til strandhotellet på Samsø vil være 
fra hjemmemarkedet og Tyskland. Hvis man ser på sam-
mensætningen af turister på Samsø idag, vil der være en vis 
procentdel af nordmænd som næste gruppe. Derudover nogle 
få procent fra Holland, Schweiz og andre lande.

Ved udvikling af en mulig økonomisk krise, er det derfor rele-
vant at se på, hvilke nationer, der forventes at kunne stå bedst 
imod den og hurtigst komme på fode igen.

Global Resilience Index fra 2019 gennemgår modstandsdyg-
tigheden i de enkelte landes økonomier. Top 10 ser sådan ud, 
refereret fra BBC i en artikel om kommende rejsemål:

2019 Global Resilience Index

1. Norway
2. Denmark
3. Switzerland
4. Germany
5. Finland
6. Sweden
7. Luxembourg
8. Austria
9. US Central
10. United Kingdom

Igennem rate- og kapitalpension i et pengeinstitut, er det
muligt at placere 20% af sit depot i unoterede (ikke-børsnote-
rede) aktier og anparter, dog minimum 100.000,-. Projektet
her er en unoteret virksomhed.

Det er også muligt at give en aktie som skattefri gave til sine
børn, hvis der ikke i øvrigt er givet gaver i indeværende år, der 
overstiger kr. 18.700 . Her er beløbsgrænsen 68.700,- om året 
pr. barn i 2021.

Fordele for aktionærer
To gange om året vil der blive afholdt et 24 timers arrange-
ment for aktionærer på stedet, når det er i drift. Det vil være 
med oplæg og brancherelevante events som vinsmagning, 
afprøvning af nye faciliteter, menuer, produkter mm. Det ene 
arrangement vil indeholde selskabets generalforsamling.

For aktionærer vil der desuden være rabat på overnatning
og restaurantbesøg. Der vil være én sats for indehavere af
en enkelt aktie, og højere satser for indehavere af op til fire 
aktier.

Udbud af aktier
Nærværende præsentation har til formål at skabe interesse for
at investere i projektet Samsø Strandhotel A/S. 

Kapitaltilvejebringelsen skal ske ved en emission med henblik 
på at rejse tilstrækkelig kapital i selskabet til at muliggøre 
finansiering af det samlede projekt. 

Se i øvrigt dokumentet ‘Virksomhedsbeskrivelse’ med mere 
detaljeret økonomisk gennemgang af projektet.

Der udbydes i februar 2021 350 aktier á nom. DKK 500 pr. 
aktie, der kan tegnes for DKK 50.000,-. Aktiernes udbudspris
gør det muligt for en bred skare af virksomheder og privatper-
soner at købe en aktie.

Afhængig af selskabets behov for kapital, kan der gennemføres 
yderligere udbud. Tegningskursen på aktier ved eventuelt 
fremtidige udbud kendes ikke.

Udlodning
Overskud i selskabet udloddes efter en beslutning på sel-
skabets generalforsamling. Det forventes at der de første år
med drift fokuseres på en konsolidering af selskabet og at
skabe en jævn og sikker omsætning. Dette vil gå forud for
udlodning af overskud. Udlodning er endvidere betinget af, at 
selskabets långiver ikke har betinget sig forbud mod udlod-
ning i en periode.

Efterfølgende salg af aktier
Aktionærerne kan frit sælge deres aktier. Selskabet værd-
iansættes løbende af revisor, men aktierne handles i øvrigt til 
markedspris. Der gøres opmærksom på, at selskabets långiver 
kan betinget sig, at salg af aktier skal godkendes. I givet fald 
vil salg være betinget af en sådan godkendelse.

Lokal forankring
Udover en forventet værdistigning på aktierne, fordele for 
aktionærer og en forventet fremtidig udlodning af udbytte, vil 
køb af aktier være en mulighed for at blive del af en lokal
virksomhed på Samsø. Dette sikrer omsætning og arbejdskraft
på øen.
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Projektet i forhold til natur, miljø og bæredygtighed

Materialer
Byggeriet opføres i træ fra murenes brystning og opefter. 
Der vil være brystninger i beton på ca. 75 cm som en del af 
bygningens sikring mod indtrængende havvand ved storm-
flodssituationer. Kælder og fundament udføres også i beton på 
grund af ejendommens udsatte beliggenhed. 

I forbindelse med projektering af byggeriet vil blive undersøgt 
mulighederne for valg af en betontype, der har lavere energi-
forbrug i fremstillingen end normalt, og eventuelt besidder 
andre positive egenskaber. 

Bærende konstruktioner fra brystninger og op bliver udført 
i træ og isoleret med (brandhæmmende) træfiberisolering  i 
måtter, der har samme varmeisolerende egenskaber som et 
produkt i stenuld. Fremstillingen af træfibermåtter har et 
meget lavere CO2-aftryk end stenuld, og materialet i sig selv 
lagrer CO2. Møblering vil delvist bestå af upcyclet materiale.

Vinduesrammer bliver i ubehandlet eg og facadebeklædning i 
cedertræ (Western red cedar). Begge træarter er langtidshold-
bare i ubehandlet form - selv med en kystnær placering - og 
patinerer i en sølvgrå nuance. 

Økonomi
Den økonomiske bæredygtighed betragtes med udgangspunkt 
i Brundtland-rapporten, hvor der fokuseres på langsigtet lokal 
holdbarhed af en økonomisk udvikling - hvor den nuværende 
generations gevinst ikke underminerer muligheden for gevinst 
for fremtidige generationer. Projektet sikrer omsætning lokalt, 
både i forbindelse med opførelse af byggeriet, og langsigtet i 
forbindelse med driften af stedet. Derudover vil der socialt 
fastholdes - og tiltrækkes - befolkning til et yderområde, som 
vil have et stabilt økonomisk grundlag for at bosætte sig.

Finansieringsmodel
Den økonomiske finansieringsmodel baseres på aktiv kapital, 
der som udgangspunkt hentes fra lokale investorer. Størrelsen 
på de enheder, der udbydes til salg i form af aktier, har en 
enhedsstørelse som gør det muligt for en bred skare af menne-
sker at deltage. Det kan beskrives som ‘social kapital’, ‘com-
munity funding’ eller andre begreber, der forklarer den lokale 
tilknytning af projektet, også finansielt. Samtidig vil et positivt 
afkast fra driften af stedet betyde øget indtægt til lokale, som 
igen vil betyde et øget forbrug lokalt. 

Energiforbrug
Bygningen opvarmes ved hjælp af en varmpunmpe, enten ved 
hjælp af  jordvarmeslanger på ejendommen, eller med en hav-
vandsvarmepumpe hvis der kan opnås tilladelse til det. Begge 
dele vil være effektive løsninger på grund af den indirekte 
kontakt til vandet (enten som grundvand eller havvand) som 
har stor udskiftning og gode varmeledende egenskaber. Begge 
løsninger vil være strømdrevne, og dermed være en del af 
Samsøs elnet, som bliver mere end dækket af vindmøller.

Regnvandsopsamling
Byggeriets forbrug af vand til toiletskyl dækkes af opsamlet 
regnvand fra dele af bygningens tagflader. Vandet opsamles 
i en underjordisk buffertank, og pumpes tilbage efter behov. 
Derved mindskes behovet for brug af grundvand.

Naturgenopretning
Ejendommen er i dag bebygget og anvendes på hele området 
til cementvareproduktion/-oplag. Realiseringen af projektet 
vil give 5000 m2 genoprettet natur, så arealet efter få år igen 
vil kunne opnå at blive registreret som beskyttet naturtype 
‘Strandeng’ i henhold til Naturbeskyttelseslovens §3, og kyst-
landskabet vil igen fremstå ubrudt af industriel aktivitet. 

Bæredygtighed

Fødevarer
De anvendte fødevarer på stedet er så vidt muligt økologisk 
fremstillet, og være produkter og råvarer fra øen. Kortrejst 
mad er med til at mindske CO2-aftrykket af vores fødevare-
indtag. Der vil blive udført forsøg omkring en justering af de 
anvendte dyrs methangasudledning med tang fra stranden for 
at ændre dyrenes mave-/tarmflora. Forsøg på DTU viser en 
nedsættelse af methangasindholdet i tarmene med over 90%.

Leverandørkæder
Som led i brugen af lokale råvarer og ved at bruge lokale 
producenter, styrkes leverandørkæderne igennem stedet, og 
lokale producenter vil kunne underbygge deres position på 
markedet med yderligere forædlede produkter. 

Der er i forvejen ganske mange lokale producenter af føde-
varer på Samsø. Øen har i kraft af sin størrelse og historie 
allerede nu fokus på landbrug og gastronomi. Men det kan 
være, at øens producent af æblecider med en øget efterspørg-
sel tør gå skridtet videre med at destillere sit produkt til en 
lokal calvados, eller at en anden mostproducent afprøver at 
gære mosten til eddike.

Leverandørerne indbyrdes vil også øge både samarbejde og 
specialisering, og derved øge den lokale styrke på et større 
marked.

Læring i løbet af et ophold
En del af bæredygtigheden indebærer også, at gæster bærer en 
viden om Samsø med hjem. Det kan være om historie, natur, 
cirkulær økonomi og vedvarende energi, eller en mere generel 
viden om leverandørkæder, produkter ‘fra jord til bord’, 
måder at anskue sin levevis, eller inspirere til en tilværelse 
som er mere bæredygtig.
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Referencer fællesområder
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Fotos og visualiseringer

Sille Jensen
Lasse Kronholm
Michael Lindebjerg
Hotel Alsik/Steinberger
Domus Arkitekter
Arkitema Architects
Lundgård og Tranberg Arkitekter
Kant Arkitekter
Amanguri Hotel

Data og statistik

Horesta
Center for Kystturisme
Dansk Brancheanalyse
Danmarks Statistik
Colliers International Danmark
Regnskab Svinkløv Badehotel
Regnskab Ruths Hotel
Regnskab Hjerting Badehotel
Horten Advokatpartnerselskab
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Kontakt:

Lasse Kronholm

T: +45 29 74 69 76
M: lasse@samsostrandhotel.dk


