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FØRSTE DEL 

REDEGØRELSE 

 

LOKALPLANENS BELIGGENHED  

Lokalplanområdet ligger syd for Nordby på et 

nedlagt landbrug, Landevejen 7, matrikel nr. 23a.  

Området anvendes i dag som privat bolig og er 

afgrænset mod nord af Familie- og Feriecenteret 

Nordby. 

Grunden rummer i dag en bolig og en mindre lade 

omkranset af have og mark, der slutter op mod 

åbne landbrugsarealer mod syd, vest og øst.  

Området fremtræder som et grønt område og 

indkredses delvis af træer og levende hegn. Alle 

veje og parkering til biler er grusbelagte; gangstier 

og terrasser er grus-, flisebelagte eller med 

terrassebrædder, mens øvrige ubebyggede arealer 

fremstår med græs, buske og træer. 

Ejendommens ejere har ønske om at benytte den 

ikke bebyggede del af grunden til opførelse af en 

koncertsal omgivet af et haveanlæg. Visionen er 

helt grundlæggende, at skabe et bæredygtigt og 

CO2-neutralt musik- og kultursted, der går i spænd 

med Samsøs brand som Danmarks vedvarende 

energi-Ø med koncerter i international klasse. 

 

BRUGEN AF LOKALPLANEN OG 

SERVITUTTER 

Lokalplanen skal fastlægge bestemmelser for 

bebyggelsen i lokalplanområdet, så eksisterende 

miljøet ikke påvirkes og således at aktiviteterne, 

konference, bespisning og overnatning naturligt 

kan indpasses i området. 

Der fastlægges bestemmelse, der tinglyses, for 

den private fællesvejs vedligeholdelse. Ejeren af 

lokalplanområdet skal alene, så længe der foregår 

aktiviteter, vedligeholde det stykke af vejen der går 

fra den kommunale Landevej frem til og med 

lokalplanområdet. 

BAGGRUND FOR LOKALPLANEN 

Samsø har i de senere år profileret sig som en 

musik-ø med flere musikfestivaller og kulturelle 

arrangementer af høj kvalitet. Dette bidrager til at 

skabe positiv opmærksomhed omkring øen og 

tiltrække turister såvel som tilflyttere. Søholm 

Operahave og Koncertsal ligger i tråd med denne 

udvikling. Med koncertsalen og operhaven vil 

Samsø have et kulturelt centrum i international 

klasse, der vil henvende sig både til lokale såvel 

som turister.  

Søholm Opera har med succes afholdt festivalen 

Opera in Unlikely Places på Samsø siden 2015.  

Med lokalplanen for Søholm Operahave og 

Koncertsal ønskes det at sikre den forsatte 

udvikling af et rigt og unikt musik- og kulturliv på 

Samsø. 

IDÉ 

Søholm Operahave & Koncertsal er ambitionen om 

at skabe verdens første koncertsted, hvor natur og 

kultur tænkes sammen på nye helhedsorienterede 

måder. Koncertsalen skal opføres i bæredygtige 

materialer, være energi-neutral og bliver 

arkitektonisk set designet til stedet. Salen skal 

desuden omgives af en af Europas største 

permakulturhaver, der skaber en æstetisk 

reference til de traditionsrige engelske ’Garden 

Operas’. 

Projektet vil tilbyde lokale såvel som turister unikke 

koncert- og kulturoplevelser og desuden være en 

arkitektonisk og anlægsmæssig attraktion på øen.  

Stedets omdrejningspunkt er koncertsalen med 

dens aktiviteter relateret til musik og kultur, men 

haveanlægget (anlagt efter principperne for 

permakultur) vil være en alsidig attraktion året 

rundt; et sted hvor voksne og børn kan blive 

inspireret og erfare mere om bæredygtighed på 

Samsø. Søholm Operhave og Koncertsal er åben 

for alle besøgende hen over året og vil rumme 

omkring 120 koncerter og events om året både i og 

uden for turistsæsonen. 

De eksisterende bygninger vil blive stående, med 

undtagelse af laden, er påtænkes at erstattes af en 

ny bygning, der kan rumme øverum og 

overnatningsmulighed for kunstnere. 

Den eksisterende bolig vil forblive privat bolig. 

Søholm Operahave og Koncertsal skal være et 
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lokalt, kulturelt kraftcenter af internationalt format. 

Det skal være et eksempelprojekt på, hvordan 

kunst og bæredygtighed kan tænkes sammen i et 

innovativt, klimavenligt og miljørigtigt 

helhedsorienteret anlægsarbejde.  

LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN 

PLANLÆGNING 

ZONESTATUS 

Lokalplanområdet ligger i landzone og skal ved 

lokalplanens endelige vedtagelse forblive i 

landzone. Samsø kommune er zonemyndighed. 

ANDRE LOKALPLANER 

Området er i dag omfattet af Byplanvedtægten for 

Nordøen på Samsø. Denne byplanvedtægt 

ophæves for det lokalplanlagte område ved 

lokalplanens endelige vedtagelse. 

KOMMUNEPLANEN 

Lokalplanområdet er i Kommuneplanen for Samsø 

kommune 2017-2029 udlagt til ”Blandet bolig og 

erhverv”.  

NATURBESKYTTELSE ELLER FREDNING 

Området er ikke omfattet af strandbyggelinier eller 

naturfredninger. Området er berørt af 

kirkeindsigtslinjen for Nordby Kirke. Området er 

ikke omfattet af fredninger. 

FORSYNINGSFORHOLD OG KLOAKERING 

Lokalplanområdet er omfattet af 

Spildevandsplanen for Samsø kommune og 

ejendommen er tilsluttet offentlig kloak. Området 

forsynes med vand fra Nordsamsø vandværk og er 

tilsluttet distributionsnettet for elTrafikforhold 

Adgangen til området skal ske ved den kommunale 

Landevej og via Maarup Kirkevej. 

AFFALDSDEPOTER 

Kommunen har ikke kendskab til, at der inden for 

lokalplanens område findes depoter, der kan 

indebære forureningsrisiko for omgivelserne. 

MILJØVURDERING 

Som følge af Miljøvurderingsloven skal bl.a. 

kommune og lokalplaner, der kan få væsentlig 

indvirkning på miljøet, miljøvurderes. Som følge af 

en screening af lokalplanen efter lovens § 10 

vurderes det, at de miljømæssige konsekvenser 

som følge af lokalplanens gennemførelse er af en 

sådan karakter, at udarbejdelse af en egentlig 

miljøvurdering ikke er nødvendig. 

Screeningen fremgår af lokalplanens bilag  

“Miljøscreening”. 

TILLADELSE FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

Fritagelse fra landbrugspligt ved 

jordbrugskommisionen. 

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 lokalplanen. 

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.
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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 lokalplanen. 

 

§ 1 FORMÅL 

 

Lokalplanens formål er: 

 

stk 1.1 at sikre, at området kan anvendes til udfoldelse af kultur og turisme. 

 

stk 1.2 at sikre, at der kan bygges koncerthus og permakulturhave med hertil hørende faciliteter til 

lager, undervisning og workshops, jf. beliggenhedskort bilag 1.   

 

§ 2 OMRÅDE OG ZONESTATUS 

 

stk 2.1 Lokalplanområdet omfatter hele eller dele af følgende matrikelnummer: Matr. Nr. 23a. 

 

 

stk 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone og skal forblive i landzone. 

 

 

Områdets anvendelse: 

 

stk 2.3  

 Området må anvendes til bebyggelse for kulturel aktivitet, cafe, udendørs aktiviteter i relation til 

permakulturhaven og bygninger relateret til workshops (herunder kunstnerbolig) og lager.  

 

§ 3 UDSTYKNING 

 

stk 3.1 Området må ikke udstykkes yderligere. 

 

 

§ 4 VEJ- OG STIFORHOLD 

 

stk 4.1 Der udlægges areal til stier med en beliggenhed som vist på beliggenhedskort bilag nr. 1. 

 

stk 4.2 Vej og parkeringsplads udlægges som vandgennemtrængelige. 

 

stk 4.3 Stier udføres som ubefæstede stier og som grusbelagte.  

 

stk 4.4        Der udlægges min. 65 parkeringspladser til besøgende. 

 

 

stk 4.6 Der skal sikres mulighed for vendeplads for busser for enden parkeringsområdet mod Maarup 

Kirkevej.  

 

stk 4.7 Der må ikke parkeres lastbiler, autocampere, campingvogne eller nogen form for 
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                   langtidsparkering på parkeringspladsen eller på adgangsvejen til området. 

 

 

 

§ 5 BEBYGGELSENS PLACERING OG OMFANG 

 

stk 5.1 Bygningshøjderne bestemmes efter et for grunden fastsat eller i forbindelse med 

byggetilladelsen godkendt niveauplan. 

 

stk 5.2 Ingen bebyggelse, herunder legeredskaber og udlagte opholdsarealer må ligge nærmere skel 

end 2,5 m og ikke nærmere skel mod Matr. nr. 22a, 23f, 23h, 23i end 5 meter. 

 

stk 5.3 Bebyggelsesprocenten må højst være 35. 

 

 Koncertsalen må have højde på max. 20 m, eller samme højde som typiske landbrugsbygninger 

(lade eller maskinhal) og bygninger i nærheden (gymnastikhal Osasen).  

 

§ 6 BEBYGGELSENS UDSEENDE 

 

stk 6.1 Bebyggelsen skal have et helhedspræg og skal tilpasses det omgivende miljø, jf. bilag 4 og 5.  

 

stk 6.2 Ydervægge skal fremtræde i træ med partier af glas. På tagfacaden installeres solceller. Træet 

er umalet eller malet i afdæmpede farver.  

 

stk 6.3 Ydervægge på sekundære bygninger kan endvidere også opføres i træ eller som murværk, der 

er blankt, vandskuret eller pudset og malet eller kalket. Træ males/imprægneres i en afdæmpet 

farve. Malede eller pudsede ydervægge skal fremtræde i afdæmpede farver eller i hvidt. 

Sekundære bygninger kan desuden opføres som mindre huse beklædt med græs (Hobbit-huse) 

eller drivehus (geodætisk café), jf. beliggenhedskort.  

 

 

stk 6.4 Tage skal udføres med en hældning på min. 20 grader, men ikke over 55 grader. Tagmateriale 

skal være tegl, betontagsten, fiberarmerede bølgeplader, tagpap, strå eller spån. Der må kun 

anvendes reflekterende tagmaterialer, herunder metalplader og glaseret tegl på mindre dele af 

tagene, f.eks kviste o. lign. 

 

stk 6.5 Undtaget fra disse bygningsbestemmelser er den eksisterende bygning og mindre bygninger på 

ikke over 15 kvm. Bygninger skal fremstå med afdæmpet farve. 

 

stk 6.6 Der må opsættes et skilt på maks. 5 kvm ved indgangen til området. 

 

stk 6.7 Yderligere skiltning og reklamering synlig fra offentlig vej skal ske efter godkendelse af Samsø 

Kommune. 

 

 

§ 7 UBEBYGGEDE AREALER 

 

stk 7.1 De ubebyggede arealer skal fremtræde som grønt område med træer, buske og græs og må 

ikke bruges til oplagsplads.  

 

stk 7.2 Området må beplantes eller etableres med læhegn. Der må kun hegnes med åbent dyrehegn i 

maksimalt 1,80 meters højde. 
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stk 7.3 Der kan opstilles det nødvendige antal solceller og solfanger. 

 

stk 7.4 Der kan indrettes parkeringspladser på området. Parkeringspladser skal være grusbelagte. 

 

§ 8 STØJ 

 

stk 8.1 Der må afholdes koncerter og private såvel som offentlige arrangementer på området 

sålænge der tages hensyn til naboerne og arrangementerne er annoncerede.  

 

§ 9 TEKNISKE ANLÆG 

 

stk. 9.1 El-ledninger, telefon- og tv-kabler og lignende skal fremføres som kabler i jord. Midlertidige 

opstillinger til udendørs arrangementer opføres efter gældende regler.  

 

stk. 9.2.       Solceller må etableres på tagfacader 

 

stk.  9.3.       Jordvarmeanlæg må etableres på grunden.  

 

§ 10 SERVITUTTER 

 

stk 10.1 Der tinglyses deklaration om vedligeholdelse af privat fællesvej til området, se vedlagt 

deklaration. 

 

§ 11 LOKALPLANENS ENDELIGE RETSVIRKNINGER 

 

stk 11.1 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 11.2 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. 

 

§ 12 TILLADELSER FRA ANDRE MYNDIGHEDER 

 

stk 12.1 Områdets landbrugspligt ophæves og der indhentes tilladelser hertil.  

 

§ 13 VEDTAGELSESPÅTEGNING 

 

stk 13.1 Lokalplan nr. 81 er vedtaget af Samsø kommunalbestyrelse på møde den xx. måned 2019 og 

har været offentlig fremlagt i perioden fra den xx. måned 2019 til den xx. måned 2019. 

 

På kommunalbestyrelsens vegne den (dato) 

 

Marcel Meijer      Mogens Wehrs  

Borgmester      Kommunaldirektør  



Bilag 1 Beliggenhedskort 1:1000



Bilag 2 Oversigt over lokalplansområde 1:4000



Bilag 3 Facadeoplæg 1:200



INTEGREREDE SOLCELLER I TAGFLADE. LYSINDFALD I TAGFACADEN. 

Referencebilleder

Bilag 4 Facade, materialeindikation.

TRANSPARENS I FACADEN. NATURLIGE OG HOLDBARE MATERIALER



Collage, oplæg til Søholm Operahave og Koncertsal. Collagen gengiver et perspektiv fra øst. 

Bilag 5 Collage, bygninger i forhold til omgivelser
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MILJØSCREENING AF FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 81 – SØHOLM OPERA 

 

VURDERING EFTER LOV OM MILJØVURDERING AF PLANER OG PROGRAMMER 

Forslag lokalplan nr. 81 – Søholm Opera er udarbejdet for udvikle ejendommen beliggende på Landevejen 7, 

8305 Samsø til at kunne rumme en koncertsal med tilhørende permakulturhave, kunstnerboliger og 

artistresidens.  

Der er på de følgende sider foretaget en screening af planforslaget. I screeningen er der taget udgangspunkt i 

ændringerne i anvendelse af ejendommen Landevejen 7, 8305 Samsø som planforslaget vil kunne medføre.  

AFGØRELSE OM AT DER IKKE SKAL FORETAGES EN MILJØVURDERING 

Samsø Kommune har på baggrund af screeningen vurderet, at planforslaget ikke har væsentlige indvirkninger 

på miljøet og at det er i overensstemmelse med øvrig kommunal og statslig planlægning.  

Samsø Kommune har endvidere vurderet, at planen ikke vil påvirke et Natura 2000-område væsentligt, 

beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for bilag IV-dyrearter 

eller ødelægge levestederne for bilag IV-plantearter, jf. bekendtgørelse om udpegning og administration af 

internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arte, BEK. nr. 1240 af 24. oktober 2018 

(Habitatbekendtgørelsen).  

Kommunen træffer på den baggrund afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen 

er truffet efter §10, stk. 1, i Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete 

projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018.  

Kommunens afgørelse offentliggøres samtidig med forslag til Forslag til lokalplan nr. 81.  

KLAGEVEJLEDNING  

Kommunens afgørelse om ikke at udarbejde en miljøvurdering kan i henhold til Lov om miljøvurdering af 

planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1225 af 25. oktober 2018, kapitel 18 påklages 

til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår indhold og tilvejebringelse.  

Klageberettiget efter § 48, stk. 3 og 4, og § 49, stk. 1, er 

 Miljø- og fødevareministeren, 

 enhver med retlig interesse i sagens udfald, og 

 landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller 

varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, 

som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer. 

 

Du skal klage digitalt via Klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk. Du vælger det nævn, du vil 

klage til og logger på klageportalen med Nemid. Du skal betale et klagegebyr og en klage bliver først 

registreret i Klageportalen, når det er indbetalt (se mere om gebyrordningen på www.naevneneshus.dk. 

Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse.  

 

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter planens offentliggørelse.  

http://www.naevneneshus.dk/
http://www.naevneneshus.dk/
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Bemærkninger og baggrund 

 

 

LANDSKAB & BYMILJØ 

Bykerne, villaområde, tæt-lav 

boligområde, industriområde, landsby, 

Kommuneplanramme, Byarkitektonisk 

værdi 

x     Planforslaget vurderes ikke at få væsentlig 

indvirkning på bymiljø. 

Grønne områder, græsarealer, stier, 

skov, hegn, mark, herunder adgang til 

disse områder. 

x     Planforslaget vurderes ikke at få 

væsentlige indvirkninger i forhold til 

grønne områder, adgangsforhold mm.  

Landskabelige særpræg og 

interesseområder, kystnærhedszone 

x     Hele Samsø er omfattet af 

kystnærhedszonen og hele øen undtagen 

den centrale del omkring er udpeget som 

landskabeligt interesseområde. 

Planforslaget vurderes ikke at få væsentlig 

indvirkning på øens karaktér.  

Geologiske særpræg og 

interesseområder  

x     Planforslagets vurderes ikke at få 

væsentlig indvirkning på områdets 

karaktér. 

Fredskov 

Skovrejsning 

  x   Planforslaget vurderes ikke at være 

relevant i forhold til skovrejsning eller 

nedlæggelse. 

Kirkeområder, bevaringsværdige 

bygninger, fortidsminder, kulturmiljøer 

x     Planforslaget ligger inden for 

kirkeindsigtsområdet til Nordby Kirke. Som 

lokalplanen er udformet  vurderes det ikke 

at få væsentlig indvirkning på indsynet til 

kirken. 

Muligheden for udendørs aktiviteter, 

friluftsliv og rekreative interesser 

 

 

x     Planforslaget vurderes ikke at få 

væsentlige indvirkninger på de rekreative 

interesser. 
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Bemærkninger og baggrund 

 

 

NATURBESKYTTELSE  

Beskyttet natur,  

Natura 2000 områder,  

x     Kommunen vurderer at planforslaget ikke vil 

påvirke beskyttet natur, Natura 2000 

områder eller Bilag IV arter negativt. 

Potentiel natur, Økologiske 

forbindelser, Grønt Danmarkskort 

x     Planforslaget vurderes ikke at få væsentlige 

indvirkninger i forhold til potentiel natur, 

Økologiske forbindelser, Grønt 

Danmarkskort 

Vandløb, søer, vådområder   x   Planforslaget vurderes ikke at være 

relevant i forhold til vandløb, søer og 

vådområder. 

Bygge- og beskyttelseslinjer   x   Planforslaget vurderes ikke at være 

relevant i forhold til bygge- og 

beskyttelseslinjer. 
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Bemærkninger og baggrund  

 

 

FORURENING & STØJ 

Maskin-, ventilations- og transportstøj, 

vibrationer fra  maskiner og køretøjer, 

samt støj fra børn / institutioner 

x     Generelt forventes der ingen væsentlige 

ændringer. Ved etablering af haveanlægget 

samt koncertsalen, vil der i perioden forekomme 

støj, men i begrænset tidsrum og meget lokalt. 

 

Belysning, skilte, blanke overflader, 

trafiklys, lys fra køretøjer 

x     Der forventes ikke påvirkninger af lys og 

refleksioner. Arbejdet vil foregå i dagtimerne og 

foregå i begrænset tidsrum. 

Støv, vanddamp, aerosoler, lugt   x   Planforslaget vurderes ikke at være relevant i 

forhold til støv, vanddamp, aerosoler og lugt. 

 

Jordforureningsklasser, 

jordbundsforhold 

  x   Planforslaget vurderes ikke at være relevant i 

forhold til jordforureningsklasser eller 

jordbundsforhold. 

Afstand til vandforsyning  /boring, 

indvindingsområder / 

grundvandsbeskyttede morænelag i 

området 

x     Lokalplanområdet er beliggende Øst for 

indvindingsoplandet på Nordøen. Det vurderes 

dog at den ændrede anvendelse af 

ejendommen ikke får indflydelse på 

grundvandsressourcen.  

Afledning af befæstede arealer, 

tagarealer til søer, åer, grøft og dræn, 

risiko for spild med forurenede stoffer 

x     Udledning af overfladevand til vandløbene sker i 

overensstemmelse med vandområdeplan, 

spildevandsplan og udledningstilladelser. 

Håndtering af spildevand    x  Afledning af spildevand sker i 

overensstemmelse med Samsø Kommunes 

spildevandsplan. Ejendommen ligger allerede 

inden for et opland til kloakforsyningen og er for 

nylig blevet separatkloakeret. 



 
 

17 

 

 

 

 

 

 

 

Miljøparameter 

Ik
k

e
 v

æ
s

e
n

tl
ig

 

V
æ

s
e

n
tl

ig
 

Ik
k

e
 r

e
le

v
a

n
t 

In
d

g
å

r 
a

ll
e

re
d

e
 

B
ø

r 
a

fk
la

re
s
 

 

 

 

 

 

Bemærkninger og baggrund  

 

Hvilke eksisterende aktiviteter 

medfører miljøbelastning i dag. 

Planens betydning for den samlede 

belastning i området.  

x     Ejendommen er i dag beliggende i det åbne 

land mellem Mårup og Nordby. Ved 

realisering af lokalplanen må det forventes at 

der lejlighedsvis vil være koncerter der kan 

høres i og omkring lokalplanområdet. 

 

RESSOURCEANVENDELSE 

Arealudlæg i forhold til kommunens 

strategi og visioner 

   x  I kommuneplanen er området omfattet af 

ramme nr. 109 der i den gældende plan er 

udlagt til formålet. Forslaget vurderes 

derudover at være i tråd med 

kommuneplanens retningslinje for projekter 

der vedrører kultur og natur. 

Udnyttelse af areal 

(ekstensivt/intensivt) 

x     x 

Energiforbrug - opførelse og drift    x  Operahaven skal anlægges som 

permakulturhave og koncertsalen skal 

opføres i bæredygtige materialer samt være 

energineutral. 

Vandforbrug, Kapacitet recirkulation, 

bortledning 

  x   Planforslaget vurderes ikke at være relevant 

i forhold til vandforbrug 

Produkters levetid, bæredygtighed, 

aldring 

  x   produkters levetid mv. 

Kemikalier, miljøfremmede stoffer   x   Planforslaget vurderes ikke at være relevant 

i forhold til kemikalier og miljøfremmede 

stoffer. 

Restprodukter, sortering, genbrug   x   Planforslaget vurderes ikke at være relevant 

i forhold til affald 
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Bemærkninger og baggrund  

 

 

BEFOLKNING OG SIKKERHED 

Tryghed, forebyggelse af kriminalitet   x   Planforslaget vurderes ikke at være relevant i 

forhold til kriminalitet 

Adgangs- og parkeringsforhold x     Der etableres det nødvendige antal 

parkeringspladser inden for lokalplanområdet. 

Risikoforhold, afstande, hensyn   x   Planforslaget vurderes ikke at være relevant i 

forhold til risikoforhold 

Nærhed, udsigt, lysindfald   x   Planforslaget vurderes ikke at være relevant i 

forhold til udsigt mv.  

 

TRAFIK / INFRASTRUKTUR 

Trafiksikkerhed, oversigtsforhold, 

hastighed, tryghed 

x     Planforslaget vurderes ikke at generelt at være 

ændre på områdets trafiksikkerhed.  

Ændring i forbrug, effektivisering af drift   x   Planforslaget vurderes ikke at være relevant i 

forhold til ændring i forbrug   

Trafikmønstre- og mængder, 

transportbehov, fordeling mellem typer 

af trafikanter 

x     Planforslaget vurderes ikke at give væsentlig 

anledning til ændrede trafikmønstre.   

Ændring af trafik- og støjbelastning, 

hensyn til omkringboende 

x     Lokalt vil der i forbindelse med realisering af 

lokalplanen opstå mindre ændringer af områdets 

trafik- og støjbelastning. Det vurderes dog ikke 

at få væsentlig indflydelse på de 

omkringboende. 

 

 


