
Informationsmøde KOMMUNEPLAN 2021-2033

• Velkomst v/ borgmester Tonni Hansen

• Introduktion af overgang fra Planstrategi til 

Kommuneplan v/ borgmester Tonni Hansen

• Hvad er en kommuneplan og hvad indeholder 

den v/ plankoordinator Finn Granhøj

• Gennemgang af de konkrete emner der 

arbejdes med i den delvise revision af 

kommuneplanen v/ biolog Astrid Ejlersen og 

Finn Granhøj

• Spørgsmål  til kommuneplanrevision

• Kort pause

• Præsentation af demokratiudvalget - hvem er 

det - hvem kan være med – hvad arbejdes der 

med v/ formand Lisa Pihl

• Tak for i aften v/ borgmester Tonni Hansen
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Fra Planstrategi til Kommuneplan

KOMMUNEPLAN
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Hvad er en kommuneplan ?

• Konkretisere emner fra planstrategien

• Indhold

• Indledning og forudsætning

• Hovedstruktur

• Rammer

• Kommuneplanen skal give grundlaget for 

lokalplanlægning

• Ikke et dokument som direkte udvikler 

retning på særskilte politikker

• https://langelandkommune.dk/borger/by-

og-landskabsplan/kommuneplan-2017-

2029

https://langelandkommune.dk/borger/by-og-landskabsplan/kommuneplan-2017-2029
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Boligområder

• Nuværende arealudlæg er stort

• Ikke behov for nye arealudlæg

• Budgetaftale Ørstedbyen:

0.5 mio. i 2021 og 3.0 mio. i 2022

Rudkøbing
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Erhvervsområder

• Der er ikke flere reelle byggegrunde i 

området omkring Rudkøbing.

• Budgetaftale: kr. 1.5 mio. til køb og 

byggemodning i 2022

• Der udlagt erhvervsjord i områder uden 

for Rudkøbing

• Der er arealer (1.E.5 og 1.E.8) som er 

rammebelagte i kommuneplanen.

• Før at arealerne kan anvendes kræves 

lokalplanlægning, (opkøb) 

anlægsinvestering, udstykning og salg.

• Ikke ny arealer 
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Detailhandel: Analyse

• Sidste data materiale fra 2006-2008

• ”Aktion Tomme butikker” Ny analyse i 

2020

• Ca. 500 fuldtids ansatte i handelslivet

• Omsætning ca. 600 mio. 

• Ca. 20 % af omsætning fra turisme

• Ca. 70 % af omsætningen i 

restaurationserhvervet fra turisme

• Tilbagegang af butiksantal og 

omsætning

• Mindre fald end landsgennemsnittet

• Set med ”her og nu” briller
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Detailhandel: 7 anbefalinger

• Koncentrér udvalgsvarehandlen i 

Rudkøbing bymidte

• Indskrænk afgrænsningen af 

Rudkøbing bymidte i kommuneplanen

• Undersøg nøje fordele og ulemper 

ved evt. ny detailhandel uden for 

bymidten

• Hold fast i den særlige butiksstruktur

• Hjælp udviklingen af den blandede 

bymidte på vej

• Fortsæt indsatsen med aktivering af 

tomme lokaler

• Skab en stærkere organisation bag 

handelslivet
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Klima og erosion

Klimaændringer – hvilke følgevirkninger ?

• Stigende havvand (allerede ca. 6 cm i 

forhold til 1990 DNN).

• Hyppigere stormflods hændelser.

• Erosion.

Forberedelser på 3 niveauer:

• Beredskab – når skaden sker

• Forebyggelse – f.eks. diger

• Planlægning – ved nyt byggeri
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Klima og erosion

Formål

Forebyggelse af skader som følge af 

oversvømmelse og erosion - som følge af 

klimaændringer.

Hav
Der udarbejdes kort med udbredelsen af 

fremtidig havstigning og stormflod. 

Erosion
Der udarbejdes kort med udpegning af 

risikoområder og niveau.
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Klima og erosion

Retningslinjer:

• Retningslinjerne skal indeholde 

udpegning af områder, der kan blive 

udsat for oversvømmelser eller erosion.

• Retningslinjer om afværge-

foranstaltninger mod oversvømmelse 

eller erosion ved planlægning af 

byudvikling mv i de udpegede område.

Rammer:

• Hvis et rammeområde befinder sig et i 

udpeget område, skal det registreres i 

rammen. 

Redegørelse:

• Grundlaget for udpegning af områder, der kan blive 

udsat for oversvømmelse eller erosion.

• Forudsætninger for etablering af afværgefor-

anstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller 

erosion, såfremt der planlægges for byudvikling, 

særlige tekniske anlæg, ændret arealanvendelse 

mv i de udpegede områder.

• Afvejning i forhold til nabokommuner.
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Klima og erosion

• Xxx

• xxxx

Udfordringen på Langeland:

• Højvande 

• Bølger

• Havvandsstigning

Forskel fra Syd til Nord – deles midt på 

Langeland. (ca. 20 cm)

Historiske højvande: 

År 1872: 3 meter Sydlangeland

År 2006 : ca. 1.75 Lohals.

År 2017 : tæt på 2 meter – ingen bølger! 

Mange valg! 

Planlægger man for en 20 års eller en 100 års 

hændelse ?

Hvilket scenarie skal man gå efter ?– vi ved ikke 

hvad ”verden” gør.
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Klima og erosion

4 scenarier:

RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0 og RCP8.5

• Frem til 2050 følgers de nogenlunde ad. 

• Stor usikkerhed indenfor hver af de 4 

scenarier.

• 4.5 er en fremskrivning af det som er 

sket de sidste 30 år. Ca. 3 mm om året.

Langeland: 2050 2100

RCP 4.5 21 34

RCP 8.5 27 56

Note:

2050* er prognose for perioden 2041-2070

2100* er prognose for perioden 2071-2100
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Klima og erosion

Havvand 250 cm (kort)

Positivt scenarie 20 års hændelse:

2020     2050*   2100 *

Sydlangeland       166 180 202

Nordlangeland     146 160   181

Negativt scenarie 20 års hændelse:

2020      2050* 2100* 

Sydlangeland      166 184 220

Nordlangeland     146 167   103
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Udviklingsområder

• En mulighed – ikke et krav.

• I udviklingsområderne får kommunerne 

større adgang til at planlægge for 

udvikling af byer og landsbyer svarende 

til de generelle regler i landzone. 

• Områderne skal være uden særlige 

landskabs-, natur-, eller miljøinteresser. 

• Må ikke være inden for strand-

• beskyttelseslinjen.

• Beliggenheden skal fremgå planstrategi.  

• Ansøgning til Staten hvert 4. år. 

• Næste ansøgningsrunde: forventet 2023.

• Der er ingen nye udlæg. 
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Strategisk landsbyplanlægning

Formål
• At understøtte en udvikling af 

levedygtige lokalsamfund i landsbyer.

• Fremme en differentieret og målrettet 

udvikling af landsbyer.

• Angive overordnede målsætninger og 

virkemidler for udvikling af landsbyer.

Kommuneplan
• Kommuneplanens skal indeholde 

retningslinjer for den strategiske 

landsbyplanlægning.

• Inddragelse af landsbyerne

• Demokratiudvalg

• Landsbyklynge Langeland

• Procesbeskrivelse i kommuneplan-

revision
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Omdannelseslandsbyer

Formål
• Hvert 4. år kan der udpeges to 

landsbyer, hvor administrationen skal 

mindre restriktiv karakter.

Muligheder
• Inden for omdannelseslandsbyen kan 

der opføres enkelte boliger og til mindre 

erhverv.

• Forfaldne bygninger, der nedrives, kan 

erstattes med nye bygninger.

• Der kan meddeles tilladelse til at placere 

mere end én bolig på samme grund og til 

udstykning til enkelte nye boliger.

Plan
• I den kommende 4 årige periode 

gennemføres et borgerinddragelses-

projekt, hvor resultatet vil indgå i næste 

kommuneplan.

• Strategi beskrives i kommuneplan 2021.
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Kulturmiljø

Fortløbende proces

• Beslutning fra kommuneplan 2017, om 

indarbejdelse af nye kulturarvsmiljøer i 
kommuneplanen.

Eksempler på områder i et samarbejde med 

museet:

• Rue og Rue Villavej

• Hou Nordstrand

Plan:

• Områderne bliver omfattet af de 

gældende retningslinjer fra 

Kommuneplan 2017

• Der etableres et samarbejde med 

museet om yderligere udpegninger til 

indarbejdelse i den næstkommende 
kommuneplan

Kulturmiljøer fra 
Kommuneplan 2017 - 2029
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(Fritidshus / sommerhus)

Sommerhus pulje, der uddeltes af 

staten.

Udfordringer

• Langeland Kommune har et større 

privatejet uudnyttet sommerhusområde.

• Vi har en del tomme helårsboliger.

• Bopælspligten er ophævet -

helårsboliger kan anvendes til feriebolig.

Grundlæggende: 

• Der arbejdes ikke med udlæg af nye 

sommerhus områder.

Anbefaling:

• Arbejde med fortællingen om de gode 

muligheder der ligger i en anvendelse af  

boligerne på Langeland.
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Hvad sker nu ?

• Administrationen tager fat på de 

enkelte emner

• Resultatet forventes præsenteret for 

det politiske niveau til 2. kvartal 2021

• Forslaget tilpasses evt. og vedtages 

politisk

• Udsendelse i 8 ugers offentlig høring 

medio 2021

• Der afholdes borgermøde i hørings-

perioden

• Høringssvar behandles i 3. kvartal 

2021

• Politisk vedtagelse inden udgangen af 

2021

• 4 ugers klagefrist
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Lokalt Demokratiudvalg

Lokalt Demokratiudvalg

Medlemmer

Politisk udpegede repræsentanter

• Lisa Pihl Jensen (A)

• Kim Welcher (O)

• Erik Hye Jørgensen (F)

• Jan Ole Jakobsen (V) (suppleant)

• Bo C. Nissen (C) (suppleant)

Borgervalgte

• Jette Purup

• Steen Otterstrøm

• Gert Rosing

• Lisbet Ritter

• Anne Mette Wandsøe (suppleant)

• Jytte Frederiksen (Landsbyklyngen)


