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                       Samsø 11.10.09. 
 

Indsigelse til 'Forslag til Samsø Kommuneplan 2009-2021'. 
 
Indsigelsen angår '117 gode grunde', s.32 i afsnittet Ferie og Fritid.. 
 

1. Vi mener ikke, at der foreligger et godkendt landsplandirektiv - en forudsætning for godkendelse 
af kommuneplanen, og må derfor anbefale at forslaget om de '117 gode grunde' frafaldes. 
 

2. Den 2.maj 2008 rettede vi henvendelse til kommunen med indsigelse til forslag til lokalplan 
nr.66 og kommuneplantillæg nr.5 Sommerhusområdet øst for Mårup.  Vi kan desværre 
konstatere, at der ikke i Kommuneplanen er taget hensyn til de indsigelser, vi har fremført. 
Den tidligere indsigelse er vedlagt, men vi vil fremhæve følgende: 

 
a. Den planlagte vej gennem sommerhusområderne vil øge de trafikale problemer i Mårup 

by og sommerhusområderne, og ikke som ønsket medføre en løsning på disse. 
b. De af kommunen foreslåede adgangsveje – Heden, Mårup Skolegyde, Lærkevej og 

Mårup Østerstrand kan ikke bære den tunge og megen trafik, som vil finde sted gennem 
en flerårig periode, hvor opførelse af de mange huse vil finde sted. Vejene er ikke 
funderet til den trafikbelastning, og de er desuden for smalle. 

c. Ved etablering af veje, som foreslået af kommunen, betyder det, at et fredet dige skellet 
mellem matrikelnr. 1a og 16a, Mårup By skal gennembrydes, hvilket vil forringe den 
rekreative værdi – og er i strid med Naturbeskyttelsesloven. 
. 

3. Vi fastholder tidligere forslag til løsning: 
At der etableres en direkte tilkørsel fra Landevejen nord for Mårup by - som oprindelig tænkt og 
vist på tidligere planer.(forslag 2 udstykningsplan af 05.10.2007). Det vil betyde en aflastning af 
trafikken i Mårup by og Mårup Hovedgade. Ligeledes vil beboerne i sommer-husene kunne køre 
direkte ud til Landevejen, når de skal til Nordby og de rekreative områder i bakkerne. 

 
4. Der har indtil flere gange fra politisk side været tilkendegivet, at tilkørslen til de nye 

sommerhusgrunde ville ske direkte fra Landevejen nord for Mårup By: 
a. Borgmester Carsten Bruun citeres i Samsøposten 21.08.2008: 'en vejforbindelse ud til 

landevejen nord for Mårup vil komme i forbindelse med de nye udstykninger'. 
b. Formanden for teknisk udvalg Per Urban Olsen har på Generalforsamlingen i Nordby 

Sogns Borgerforening marts 2009 bekræftet, at tilkørselsvej via Landevejen ville blive 
etableret i forbindelse med udstykning af nyt sommerhusområde. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Nordby Sogns Borgerforening    Grundejerforeningen Mårup Skov 
(310 medlemmer)   (48 medlemmer)  
v/ Formand Gregers Beck   Bestyrelsen v/ Niels Borum  
                                                                       
 
 
Grundejerforeningen Mårup Østerstrand Syd Grundejerforeningen Fredendal (Mårup   
(157 medlemmer)   Østerstrand Nord) (91 medlemmer) 
Bestyrelsen v/ Rolf Larsen   Bestyrelsen v/ Anne Jacobsen. 
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