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Ansøgning om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på udvalgte havne på Langeland
og Strynø

Langeland Kommune ansøger herved om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen på 4
havnearealer / subsidiært reducering af strandbeskyttelseslinjen på 4 havnearealer.
Det drejer sig om følgende arealer jvf. vedlagte kortbilag:
Spodsbjerg Havn


En større del af arealet er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser 7.H.1
Havneformål



En større del er omfattet af lokalplan 123. Link:
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_3004316_1442385915554.pdf



Et stykke af havnens areal er ikke omfattet af kommuneplanrammer. (Fiskerihavn og
Havneanlæg til Spodsbjerg-Tårs færgen)

Strynø Havn


Arealet er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser 12.H.1 Havneformål



Mindre areal er færgeleje og naturlig afgrænsning af restmatrikel

Ristinge Havn


Eksisterende havneareal i ikke planlagt område

Dageløkke Havn


Størstedelen af arealet er omfattet af kommuneplanramme 4.F.1 Ferie fritidsformål



Arealet er omfattet af lokalplan 17.03 Område til ferie fritidsformål. Link:
http://soap.plansystem.dk/pdfarchive/20_1024403_APPROVED_1251381500812.pdf



Uden for kommuneplanrammer er et mindre arealet er udlagt parkeringsareal og stiareal

Begrundelse:
Langeland Kommune er sammensat af 3 tidligere kommuner. Det har givet en uensartet fysisk
planlægning som har mundet ud i at der ikke blevet ryddet op i alle havneområder.
Vi har tidligere erkendt at vi ikke kan få ryddet op i en ombæring og vi har af i flere omgange
været i dialog med Naturstyrelsen senest ved møde d. 24/3 2015 på Langeland med Svend
Kofoed og Martin Cenholt Kjeldgaard.
Vi ser derfor Kystdirektoratets interaktiv som et godt forslag til løsning af en række udfordringer i
kystkommunerne.
Gennem den senere års planlægning i form af kommunens planstrategi og
kommuneplanlægning er der på Langeland arbejdet konstruktiv med en benyttelse og
beskyttelse af den Langelandske natur. På Langeland er der arbejdet med en
landskabskarakterplanlægning.
Link: http://www.langelandkommune.dk/Borger/Affald_Natur_Miljoe/Natur/Landskabsanalyse
Det betyder at der både politisk og administrativ er opmærksomhed på uheldige påvirkninger i
landskabet.
Vi er klar over at de 4 havnes anvendelse og betydning ikke er ensartet i kraft af havnenes
forskellige beliggenhed og størrelse.
Strynø og Ristinge er beliggende i beskyttet naturområde og vi er derfor indstillet på at
udarbejde kommuneplanrammer for arealerne så arealerne opnår en hvis sikkerhed for at der
ikke sker en utilsigtet fremtidig anvendelse.
Skulle kystdirektoratet ønske yderligere uddybning af ansøgningen står vi gerne til rådighed for
et møde enten på de ansøgte arealer eller på Kystdirektoratets adresse i Lemvig

Med venlig hilsen

Finn Granhøj
Udviklings & Planlægningskoordinator
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