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BØGEBJERGVEJ

Østerby

Onsbjerg

Lokalplanområdet indtegnet på luftfoto.
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FØRSTE DEL
Lokalplanens beliggenhed

Hensigten med lokalplanen er endvidere at sikre, at arealet udnyttes bedst muligt og solcelleanlægget fremtræder diskret og harmonisk i
landskabet.
Denne lokalplan giver mulighed for at opstille
solceller med dertil hørende invertere og transformatorer samt nødvendige vejanlæg, hegning
og beplantning.

Projektansøger ønsker at opføre en solcellepark
syd for Bisgaard. Området er lokaliseret mellem Østerby og Onsbjerg og omfatter dele af
følgende matrikler:
• 1a Bisgård Hgd., Onsbjerg
• 1aæ Vadstrup By, Onsbjerg

Det er desuden formålet at sikre, at området
bliver tilbageført til landbrugsformål, når solcelleanlægget ikke længere anvendes til elproduktion.

Området anvendes i dag primært som landbrugsområde og er afgrænset af Bisgaard Forte
og Bøgebjergvej mod nord samt Bjælkerenden
og marker mod syd, øst og vest.

Projektbeskrivelse

Området fremtræder som et landbrugsareal
med grønne områder. Inden for området findes
tre mindre naturbeskyttede §3-områder som
friholdes for solceller.

Solcellerne monteres på solcellestativer i
parallelle rækker med en maksimal højde på
2,5 meter over terræn og opstilles i øst-vestlig
retning. Panelerne skråtstilles i en vinkel på op
til 30 grader, og er vendt i sydlig retning.
Solcellepanelerne skal fremstå ens, hvad angår
type, farve og højde. Dette vil medvirke til, at
solcelleanlægget fremstår ensartet og mere
harmonisk i landskabet.

Brugen af lokalplanen
Lokalplanen skal fastlægge bestemmelser for
bebyggelsen i lokalplanområdet, så det
eksisterende miljø påvirkes mindst muligt.

Baggrund for lokalplanen

Solcelleanlægget placeres og udformes således, at eventuelle reflekser og genskin for omkringboende og trafikanter minimeres. Anlægsejeren har interesse i at solcellerne reflekterer
mindst muligt, for at mest muligt sollys kan
omdannes til strøm.

Samsø Kommune ønsker med lokalplanen at
give mulighed for opførelse af en ca. 64 ha stor
solcellepark til strømproduktion.
Baggrunden er en bygherres ønske om at opstille et solcelleanlæg med en kapacitet på op
til ca. 60 MWp, og en årlig produktion på cirka
60.000 MWh/år.

Udover solcellepaneler på stativer etableres det
nødvendige antal tekniske bygninger. Herunder
transformerkiosker med en maksimal byg-

Den samlede effekt kan blive større, afhængig
af den tilgængelige teknologi på tidspunktet for
etablering af anlægget.

Formål
Samsø Kommune har et mål om at gå fra Danmarks vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø.
Formålet med lokalplanen er at give mulighed
for, opstilling af solceller med henblik på at
fremme en CO2-neutral energiproduktion.

Eksempel på solcelleanlæg
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Eksempel på transformerkiosk med trådhegn i forgrunden

Eksempel på solcelleanlæg med beplantningsbælte, her et

og solcelleanlægget i baggrund.

anlæg opsat på Lolland i 2014.

ningshøjde på 3,5 meter samt en 60 kV station
med bygning og 60kV transformer med bygningshøjde på 5,5 meter. I forbindelse med 60
kV stationen opstilles en enkelt mast som lynafleder med en højde på maksimalt 11 meter.
Teknikbygninger mv. skal fremtræde ensartet
i materiale og udformning og gives samme diskrete farve i mørkegrøn.

kring området etableres som vist på bilag 2.
Læhegnet vil bestå af egnstypiske hjemmehørende arter som plantes i forbandt i en bredde
på 2,7 meter. Læhegnet holdes ved nedskæring
og pleje på en væksthøjde på ca. 3 meter. Hegnet vil afskærme for den visuelle påvirkning fra
solcelleanlægget.
Solcelleanlæggene indhegnes desuden med
trådhegn af sikkerhedsmæssige årsager. Trådhegnet har en højde på ca. 2 meter og placeres
på indersiden af læhegnet.

De visuelle forhold for solcelleanlæg med
tilhørende tekniske bygninger er nærmere
behandlet i den tilhørende Miljørapport, hvor
der også er vist visualiseringer af fremtidige
forhold.

Læhegnet kan endvidere suppleres med et
midlertidigt vildthegn på ydersiden med en
højde på 1,2 meter.

Arealer der ikke inddrages til solceller, veje eller teknikbygninger vil henligge som græsareal.
Arealer vil, så vidt det er muligt, blive afgræsset af får.

Trafikforhold

Der etableres beplantning omkring området,
for på den måde at afskærme de
omkringliggende veje og naboejendomme.

Vejadgang til lokalplanområdet skal ske via
eksisterende markoverkørsler enten fra Bøgebjergvej eller via matrikel 1aæ med tilkørsel

Beplantningsbælte/læhegn
Den afskærmende beplantning om-

2,5 m

Illustation af beplantningsbælte/læhegn og solceller
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Servitutter
Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik
over tinglyste servitutter, der har betydning for
bygge- og anlægsarbejder.

fra Vadstrup, se bilag 2.
Veje og permanente arbejdsarealer udføres
med en kørefast belægning af grus eller anden permeabelt materiale. Arealerne placeres
og indrettes, så de giver mindst mulig gene
for landbrugsdriften.

Man skal være opmærksom på, at ikke alle
rør, kabler eller ledninger er tinglyste. Derfor
bør relevante forsyningsselskaber høres, inden
jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje
sig om elkabler, telefon-, tele- og TV- kabler,
vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger.

Landskabelige forhold
Det ansøgte område til solceller ligger i et område der umiddelbart er underlagt færre landskabelige bindinger end flere af kommunens
øvrige landbrugsområder.
Placeringen af anlægget vil i begrænset omfang
være synligt i landskabet, dels pga. eksisterende bevoksning i området og dels pga. landskabets topografi. Samtidig ligger anlægget delvist
tilbagetrukket fra de omkringliggende veje og
nabobeboelser.

Lokalplanens forhold til anden
planlægning
Zonestatus
Lokalplanområdet ligger i landzone og skal
ved lokalplanens endelige vedtagelse forblive i
landzone. Samsø kommune er zonemyndighed.

De eksisterende levende hegn vil så vidt muligt
bevares eller tilpasses højdemæssigt. Der vil
således blive delvist lukket for indsyn til området.

Andre lokalplaner
Der er ikke andre lokalplaner for området.

De landskabelige forhold er nærmere behandlet
i den tilknyttede miljørapport.

Kommuneplanen
Lokalplanområdet er ikke udlagt i Kommuneplanen for Samsø kommune 2017. Sideløbende
med lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg som udlægger området til tekniske
formål, solcelleanlæg.

Transmissionsledninger
Lokalplanområdet gennemskæres af en luftledning som går parallelt fra nord mod syd. Under
højspændingsledningen vil der ikke blive opsat
solceller eller tilhørende teknisk anlæg nærmere end hvad loven om respektafstand foreskriver.

Potentielle økologiske forbindelser
En strækning på ca. 225m af lokalplanens østlige grænse ligger op ad en potientiel økologisk
forbindelse. Økologiske forbindelser skal sikre,
at bestande af planter og dyr kan spredes i
landskabet og udveksle tilstrækkeligt med individer og gener, til at fastholde en sund udvikling. Op ad den potentielle økologiske forbindelse giver lokalplanen udeklukkende mulighed
for at plante levende hegn. Lokalplanen er
derfor med til at forbedre vilkår for økologiske
forbindelser.

Respektafstanden beregnes efter en teknisk
vurdering af nærføringsproblematik, herunder
vurdering af afstandsbehov til sikring af solcelleanlæg og ledning ved lynnedslag.
Højspændingsledningen forventes at blive
udskiftet med et nedgravet kabel som vil løbe
langs den nord-syd gående sti gennem området.

De potentielle økologiske forbindelser er nærmere behandlet i den tilknyttede miljørapport.

Der vil blive fastholdt en nord-sydgående sti
der friholdes for solceller der skaber en forbindelse til Bjælkerenden. Efter Bjælkerenden følger stien lokalplanens afgrænsning hen til den
sydlige vejadgang til området, se bilag 2.

Kystnærhedszonen
Der er kystnærhedszone på hele Samsø. Områdets landareal ligger derfor inden for kystnærhedszonen, som er omfattet af Planlovens
bestemmelser om planlægning i kystområdet.
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Beskyttede dyrearter
Der er ikke kendskab til forekomst af bilag
IV-arter i lokalplanområdet. Lokalplanen vurderes ikke at have væsentlig negativ påvirkning
på eventuelt forekommende bilag IV-arter som
f.eks. padder og markfirben. Dette begrundes
idet lokalplanen ikke berører beskyttet natur
som ofte er egnede levesteder for bilag IV-arter. Solcelleanlægget etableres på markarealer
som ikke er egnede levesteder for bilag IV-arter.

For planlægningen i kystnærhedszonen gælder,
at der kun må planlægges for anlæg
i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for
kystnær lokalisering.
Her er solcelleanlægget placeret i direkte
tilknytning til den eksisterende
energiinfrastruktur via en krydsende
højspændningsledning gennem området samt
en transformerstation lige uden for området.

Disse forhold er nærmere beskrevet i den tilknyttede miljørapport.

Målinger foretaget af Danmarks Meteorologiske
Institut, har herudover vist at solindstrålingen
er større ved kystnære placeringer.

Beskyttede jord- og stendiger
Der er ingen beskyttede jord- eller stendiger
inden for lokalplanområdet. I nærområdet til
lokalplanens østlige, vestlige og nordvestlige
afgræsning går flere beskyttede diger.

Natura 2000
De nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) er alle beliggende mere end 3km fra lokalplanområdet.
På grund af afstanden vurderes lokalplanen
ikke at påvirke Natura-2000 områder.

Der må ikke foretages ændring i tilstanden af
sten- og jorddiger og lignende jf. Museumsloven § 29a. Ydermere skal der holdes en bygningsfri minimumsafstand på 2 meter fra de
beskyttede diger jf. Museumsloven § 29 f, for
at sikre at digerne ikke påvirkes af solcelleanlægget.

Naturbeskyttelse
Inden for lokalplanområdet findes flere
naturbe- skyttede områder. I områderne med
beskyttet natur bliver der ikke opsat solceller.
Det sker for at sikre at der ikke sker en
væsentlig på- virkning af naturen.

Museumslovgivning
Der er ingen registrerede fredede
fortidsminder inden for lokalplanens
afgrænsning, og der er

Disse forhold er nærmere beskrevet i den tilknyttede miljørapport.

Beskyttet natur
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Beskyttede sten- og jorddiger (orange streg)

Store husdyrbrug

Lavbundsareal

heller ikke gjort fund af fortidsminder i
området.

Der fastholdes landbrugsmæssig drift af
arealet inden for lokalplanområdet.
Eksempelvis udlægges arealerne under og
omkring solcelleanlægget med græs, som
forventes afgræsses af får.

Forud for igangsættelse af jordarbejder for
opførelse af solcelleanlæggene skal Moesgaard
Museum inddrages, således at området kan
undersøges for eventuelle fortidsminder i
jorden.

Lavbundsareal
De syd- og østligste dele lokalplanen er
udpeget som lavbundarealer. For
lavbundarealer gælder, at de som
udgangspunkt skal friholdes for byggeri og
anlæg mv., som kan være til hinder for en
eventuel senere vandstandshævning.

Store husdyrbrug
Hele lokalplanområdet ligger inden for
udpegning af det eneste område til store
husdyrbrug i kommunen.
Hensigten er, at landbrugsjord ikke unødigt
inddrages til andre formål, og hvis det
inddrages, at der tages størst muligt hensyn
til land- brugsinteressen.

En hævning af vandstanden kan ske både i
forbindelse med naturgenopretning og i
forbindelse med klimatilpasning.
Miljøstyrelsen betragter solenergianlæg som
midlertidige anlæg. Projektet udelukker
dermed ikke mulighed for efterfølgende
naturgenopretning på lavbundsarealer eller
hævning af vandstanden efter endt drift.

Projektet betragtes som et midlertidigt
anlæg, som ikke udelukker mulighed for, at
benytte arealerne til jordbrugsmæssig drift
fremadrettet.
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Tilladelser fra anden lovgivning

Miljøvurdering og
Miljøkonsekvensrapport

Museumsloven
Findes der i forbindelse med anlægsarbejde
spor af fortidsminder, f.eks. stensamlinger
eller mørke spor i undergrunden skal den del
af arbejdet, der berører fortidsmindet straks
indstilles og Moesgaard Museum kontaktes.
Efter indstilling fra museet vurderer Slots- og
Kulturstyrelsen, hvorvidt der skal foretages en
arkæologisk undersøgelse, eller om byggeriet
kan fortsætte.

I henhold til § 8 i Lov om miljøvurdering af
planer og programmer og af konkrete
projekter (VVM) skal der udarbejdes en
miljøvurdering af:
1.
Lokalplaner som fastlægger rammer for
fremtidige anlægstilladelser til projekter, der
er omfattet af lovens bilag 1 og 2.
2.
Andre lokalplaner, som kan påvirke et
ud- peget internationalt
naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Jordforureningsloven
Flytning af jord væk fra området skal
anmeldes i henhold til kommunens Regulativ
for områdeklassificering samt jordstyring.

3.
Andre lokalplaner, som i øvrigt
fastlægger rammerne for fremtidige
anlægstilladelser til projekter, som kommunen
vurderer, kan få væsentlig indvirkning på
miljøet.

Færdselsloven
Anlæg af nyt vejanlæg såsom p-pladser,
vare- indlevering mv. kræver, at der
indhentes samtykke fra politiet, jf.
færdselslovens § 100

4.
Lokalplaner der fastlægger rammer for
fremtidige anlægstilladelser til
solcelleanlæggene, som er omfattet af
Miljøvurderingslovens Bilag 2 pkt. 3a.
På den baggrund er projektforslaget omfattet
af VVM-pligt og der skal derfor ske en fuld
belysning af både planernes og projektets
miljømæssige konsekvenser. I miljørapporten
for lokalplan og kommuneplantillæg henvises
der derfor til miljøkonsekvensrapporten for en
større detaljeringsgrad i beskrivelserne.
Efter lovens § 12, stk. 1 skal miljørapporten
indeholde de oplysninger, der er nævnt i
lovens bilag 4. Af lovens § 12, stk. 2 fremgår
videre, at miljørapporten skal indeholde de
oplysninger, som med rimelighed kan forlanges
med hensyntagen til den aktuelle viden og
gængse vurderingsmetoder og til, hvor
detaljeret planen eller programmet er, hvad
det indeholder, på hvilket trin i et
beslutningsforløb planen eller programmet
befinder sig, og hvorvidt bestemte forhold
vurderes bedre på et andet trin i det
pågældende forløb. Miljørapporten for
kommuneplantillægget og lokalplanen er
samlet i et dokument.
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Lokalplanens midlertidige og endelige retsvirkninger
Efter offentliggørelse af lokalplanforslaget må
de ejendomme, der er omfattet af forslaget,
ikke udnyttes på en måde, der foregriber indholdet af den endelige plan, jævnfør lov om
planlægning paragraf 17. Der er således et
midlertidigt forbud mod udstykning,
bebyggelse og ændret anvendelse. Dog kan
den eksisterende lovlige anvendelse af
ejendommene fortsætte som hidtil.
Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra
den dag, forslaget er offentliggjort, og indtil
kommunens endelige vedtagelse af planen, dog
højst et år efter offentliggørelsen.
Efter kommunalbestyrelsens endelige
vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen
må ejendomme, der er omfattet af planen,

ifølge lov om planlægning paragraf 18, ikke retligt
eller faktisk etablere forhold i strid med
bestemmelser i lokalplanen. Den eksisterende
lovlige anvendelse af ejendommene kan fortsættes
som hidtil.
Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav
om etablering af bygninger, anlæg eller
anvendelse af ejendommene, der fremgår af
lokal- planen. Kommunalbestyrelsen kan
meddele dispensation til mindre væsentlige
lempelser eller afvigelser fra lokalplanens
bestemmelser under forudsætning af, at det
ikke ændrer karakteren af det område, der
søges skabt ved lokalplanen.
Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan
kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny
lokalplan.

ANDEN DEL
I henhold til lov om planlægning ved Lovbekendtgørelse nr. 287 af 16/04/2018 937 fastsætte
herved følgende bestemmelser:
Indledning
Lokalplanens bestemmelser er bindende og tinglyses på de ejendomme, der omfattes af planen.

§ 1 Formål
Lokalplanens formål er:
Stk. 1.1

At fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af solcelleanlæg og
dertilhørende tekniske installationer samt beplantningsbælte/læhegn.

Stk. 1.2

At minimere anlæggets genevirkninger for nabobeboelser og omgivelser.

Stk. 1.3

At sikre, at der udføres den nødvendige skærmende beplantning omkring solcelleparken.

Stk. 1.4

at sikre, at området reetableres, når solenergianlæggene ikke længere er i drift.
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§2

Lokalplanens område

Stk. 2.1

Lokalplanområdet er vist på kortbilag 1 og omfatter hele eller dele af følgende
matrikelnumre:
1a Bisgård Hgd., Onsbjerg og 1aæ Vadstrup By, Onsbjerg.
Lokalplanen omfatter nuværende og fremtidige ejendomme, dele af ejendomme,
matrikulerede arealer og vejarealer inden for lokalplanens afgrænsning.

Stk. 2.2

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone.

§3

Områdets anvendelse

Stk. 3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til tekniske energiforsyningsanlæg i form af solenergianlæg med tilhørende tekniske installationer og anlæg samt vejanlæg, hegn,
beplantning og skuer til græssende dyr mv.

Stk. 3.2

Arealer, der ikke anvendes til de ovenfor nævnte anlæg, må kun anvendes til landbrug eller henligge som natur.

Stk. 3.3

Solceller og øvrige tekniske anlæg samt bebyggelse fjernes for anlægsejers regning,
senest et år efter at elproduktionen fra solcellerne er ophørt, uden udgift for Samsø
Kommune.

§4

Udstykning

Stk. 4.1

Området må udstykkes med godkendelse fra Samsø Kommune. Desuden kan der
foretages arealoverførsler og sammenlægninger.

§5

Vej- og stiforhold

Stk. 5.1

Vejadgang til lokalplanområdet må kun ske som princippet vist på kortbilag 2. Der
kan etableres midlertidige vejadgange i byggefasen.

Stk. 5.2

Der skal sikres en nord-sydgående sti der friholdes for solceller fra den nordlige adgangsvej til Bjælkerenden.

Stk. 5.3

Der kan anlægges interne veje til brug for anlæggenes drift og vedligehold. Interne
veje og øvrige færdsels- og parkeringsarealer inden for lokalplanområdet skal anlægges som grus-/markveje.

Stk. 5.4

Der må ikke etableres permanent belysning af adgangsveje eller arbejds- og vendepladser.
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§6

Bebyggelsens placering og omfang

Stk. 6.1

Inden for lokalplanområdet kan der opstilles solenergipaneler og tilhørende
tekniske installationer, transformerkioske samt transformerstation inden for
byggefelter som vist på Kortbilag 2.

Stk. 6.2

Solpanelerne inklusiv et. evt. fundament må have en maksimal højde på 2,5 meter,
målt fra reguleret terræn ved de enkelte solpaneler.

Stk. 6.3

Transformerkiosker må opføres, med det for driften nødvendige antal, med en
maksimal bygningshøjde på 3,5 meter.

Stk. 6.4

Inden for lokalplanområdet kan der etableres en transformerstation med et
samlet areal på maks. 600 m2.

Stk. 6.5

Transformerstationen må ikke overstige en højde på 5,5 meter. Dog må lynafledere
have en højde på maks. 11 meter.

Stk. 6.6

Der kan i forbindelse med transformerstationen etableres en teknikbygning med et
areal på maks. 40 m2. Teknikbygningen må have en højde på maks. 3,5 meter.

Stk. 6.7

Der kan opføres mindre læskure og opsamlingsfolde til græssende dyr.

Stk. 6.8

Der skal friholdes en bygningsfri bræmme på mindst 2 meter omkring jord- og stendiger, der er beskyttet iht. museumslovens § 29a.

Stk. 6.9

Der skal friholdes en bygningsfri bræmme på mindst 5 meter omkring områder med
beskyttet natur.

§7

Bebyggelsens udseende

Stk. 7.1

Solenergipanelerne skal opstilles på parallelle rækker med en ensartet indbyrdes
afstand. Solenergipanelerne skal i princippet være ens i udseende.

Stk. 7.2

Til transformerstationen må der ikke anvendes materialer, som kan give anledning til
reflektionsgener. Facader og tagmaterialer må have et glanstal på maks. 30.

Stk. 7.3

Facader for øvrige tekniske installationer samt eventuelle læskure må have et glanstal på maks. 30.

Stk. 7.4

Eventuelle mindre bygninger som læskure og tekniske installationer må alene
udføres med tag med lav hældning.

Stk. 7.5

Der må ikke etableres permanent belysning af anlæggene. Dog kan der i begrænset
omfang opsættes belysning ved teknikbygninger.

Stk. 7.6

Elkabler fremføres som jordkabler

Stk. 7.7

Der forudsættes tinglyst fornødne deklarationer vedrørende sikring mv. af
forsyningskabler og -ledninger.

Stk. 7.8

Inden for lokalplanområdet kan der efter godkendelse af Samsø Kommune
opstilles informationstavler. Skiltene må kun være informerende og må ikke
opsættes med reklameformål.
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§8

Ubebyggede arealer

Stk. 8.1

Ubebyggede arealer skal ved tilsåning, beplantning eller lignende gives et ordentligt
udseende, eller henligge som natur.

Stk. 8.2

Solcelleanlæggene skal afskærmes af et læhegn i en bredde på mindst 2,7 meter, og
skal plantes med hjemmehørende arter. Læhegnet holdes ved nedskæring og pleje
på en væksthøjde på maksimalt 3 meter, som vist på kortbilag 2.

Stk. 8.3

Læhegnet kan suppleres med trådhegn på indersiden med en maksimal højde på 2
meter. Trådhegnet skal udføres så det sikrer smådyrs fri bevægelighed.

Stk. 8.4

Læhegnet kan suppleres med vildthegn på ydersiden med en maksimal højde på 1,2
meter.

Stk. 8.4

Der må holdes dyr til nødvendig afgræsning på hele lokalplanområdet.

Stk. 8.5

Der må opstilles bistader inden for lokalplanområdet.

Stk. 8.6

Udendørs oplag må ikke finde sted i driftsfasen.

Stk. 8.7

Der må ikke ske terrænregulering nærmere skel end 1 m. Inden for lokalplanens
område i øvrigt må der ikke ske terrænreguleringer ud over ± 0,5 m i forhold til det
eksisterende terræn. Terrænregulering skal udføres med bløde overgange, så de
optræder som en naturlig del af landskabet.

§9

Miljøforhold

Stk. 9.1

Ingen form for virksomhed i lokalplanområdet må give anledning til væsentlige støjgener. Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser for virksomheder skal overholdes.

Stk. 9.2.

Opdages der jordforurening i forbindelse med byggeri og anlæg, skal arbejdet standses, og kommunen underrettes i henhold til lov om forurenet jord, § 71.

Stk. 9.3.

De til enhver tid gældende retningslinjer i kommunens affaldsregulativer skal overholdes.

§ 10

Tekniske anlæg og servitutter

Stk. 10.1

Alle ledningsanlæg skal udføres som jordledninger. Det gælder også for tilslutning til
højspændingsnettet.

Stk. 10.2

Ved etablering og drift af anlægget, skal servitutbelagte arealer samt respektafstand
omkring distributionsledninger respekteres.

Stk. 10.3

I henhold til Lov om Planlægning § 18 ophæves de privatretlige byggeservitutter og
andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen.
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§ 11

Ophævelse af planer

Stk. 11.1

Der ophæves ingen lokalplaner.

§ 12

Tilladelse fra andre myndigheder

Stk. 12.1

Forinden lokalplanområdet kan anvendes til opstilling af solceller, kræves tilladelse jf.
landbrugsloven.

§ 13

Forudsætning for ibrugtagning

Stk. 13.1

Inden solcellerne kan sættes i drift, skal beplantning være etableret, og området
være ryddet for byggeaffald.

Stk. 13.2

Der skal tinglyses deklaration om, at solcelleanlæg og teknikbygninger fjernes for
ejerens regning senest 1 år efter, at elproduktionen fra solcelleanlægget er indstillet,
og at landskabet føres tilbage til oprindelig anvendelse.
Fjernelse af solcelleanlæg med tilhørende anlæg samt reetablering skal ske uden
udgifter for det offentlige.
Hvis fjernelse og reetableringen ikke er sket inden 1 år, kan Byrådet lade det ske for
solcelleejerens regning.

§ 14

Lokalplanens retsvirkninger

Stk. 14.1

Når den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort, må der hverken retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planens bestemmelser, medmindre der
gives dispensation.

Stk. 14.2

Samsø kommunalbestyrelse kan dispensere fra lokalplanen, hvis en dispensation
ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen
må kun gennemføres, hvis der vedtages en ny lokalplan.
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§ 15

Vedtagelsespåtegning

Stk. 15.1

Lokalplan nr. 89 er vedtaget af Samsøs Kommunalbestyrelse på møde den xx. Måned
2020 og har været offentligt fremlagt i perioden fra xx. Måned 2020 til xx. Måned 2020.

På kommunalbestyrelsens vegne den (dato)

Marcel Meijer

Mogens Wehrs

Borgmester

Kommunaldirektør
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