
DEBATOPLÆG 

Nyt udlæg til boliger i Bagenkop 

Baggrund 

Ejeren af matr.nr 18n og 18ad begge Bagenkop By, Magleby i Bagenkop har henvendt sig til Langeland Kommune med 

ønske om at etablere boliger. Dette kræver, at der udarbejdes et kommuneplantillæg samt lokalplan for at projektet 

kan realiseres.  

På nuværende tidspunkt tillader kommuneplanen, kommuneplanramme 11.O.4, at arealet kan bruges til offentlige 

formål med en bebyggelsesprocent på 60 og i op til 2 etager med en maksimal højde på 15 meter.  

Herudover er Lokalplan 4.11, vedtaget den 2. maj 1995, gældende. Lokalplanens formål er bl.a. at åbne mulighed for 

etablering af svømmesalsbygning til den, på det tidspunkt, eksisterende efterskole. I dag er efterskolen nedlagt og 

benyttes af Bagenkop Kro som værelsesudlejning. 

Den gældende lokalplan muliggør et byggeri med en bebyggelsesprocent på 60 og i op til 2 etager og med en 

maksimal højde på 8,5 meter. 

 

Vision 

Hvad er det, der drager folk til havnen? Ofte er det bådene, mulighederne for at købe en is, lidt at spise og så bevæge 

sig rundt i et område, der byder på mangeartede forskelligheder. Har man en gang gået på havnen, er man også faldet 

over levn fra fortiden og har set hvordan dette den dag i dag stadig indgår som den mest naturlige del af området og 

byen.  

Havnen har altid været et sted for fiskerne, deres grej og opholdsmuligheder, når de var i land. Ofte bygget med en 

tilfældighed og et materialevalg, som kan få en til at drømme sig tilbage til en tid, der ikke længere er. Og ligeledes 

med mangeartede oplevelser, da hvert hjørne byder på nye mærkværdigheder. 

Afgrænsning for kommuneplanramme 

og lokalplan

M: 2611 6060 

E: saltoftehansensolutions@gmail.com

SALTOFTE HANSEN SOLUTIONS



En stilart, som er sin egen og med en variation af størrelser og udtryk, der ikke længere ses så tit. Men hvorfor dette? 

Ofte bliver tidens byggeri optimeret så meget, at selv små variationer fravælges til fordel for effektivitet og økonomisk 

vinding.    

Men her i Bagenkop vil vi noget andet.  

Et område, som emmer af liv, og som tiltrækker folk fra nær og fjern. Et sted, som tiltaler mange frem for de få. Et 

sted, som giver muligheder for mange, da boligerne er forskelligartede og derigennem tiltrækker bredt i 

beboersammensætningen, fra singlen til det ældre ægtepar over til børnefamilien. Og mon ikke også en enkelt eller to 

kunsthåndværker finder vej. 

En tilfældighed fra fortiden med en styring fra nytiden. Velkommen til den moderne fiskerby. 

 

Området 

Området ønskes opdelt i to delområdet, ét for matr.nr. 18n (delområde 1), og ét for matr.nr 18ad (delområde 2). 

 

Delområde 1 

Boligområdet ligger langs Færgevej.  

Området har et areal på ca. 8.900 m2. og grænses op mod vest af den tidligere efterskole, nu ferieboliger for 

Bagenkop Kro, samt 2 parcelhuse. Mod syd ligger parkeringspladsen for Bagenkop Kro samt baghaver for ejendomme 

på Østergade. Mod øst og nordøst afgrænses området af Færgevej.    

Grunden skråner ned mod det nordvestlige hjørne og går fra en kote på 1,25m til 5,00m i det sydøstlige hjørne. 

Området består primært af to plateauer et mellem kote 1,25m og 2,00m, som den nordlige del af grunden, og et 

mellem kote 2,75m og 5,00m, som den sydlige del af grunden.   

Adgang til området sker fra Færgevej. 

Delområde 1

Delområde 2
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Arealet ligger indenfor afgrænsning af byzonen.  

Delområde 2 

Området består i dag af et énfamiliehus og dette ønskes fastholdt. Området ændrer således ikke karakter efter endt 

planlægning.  

Adgang til området sker fra Smallegade. 

Arealet ligger indenfor byzonen. 

 

De fysiske rammer 

Området ønskes planlagt, så området maksimalt har en bebyggelsesprocent på 40. Med en forventelig gennemsnitlig 

bebyggelse på ca. 100m2, svarer det til opførelse af ca. 35 boliger. Boligernes størrelse er på nuværende tidspunkt 

ikke fastlagt, men det ønskes, at området bliver bebygget med mellem 25 og 50 boliger.   

Området vil fremstå som et område med primært tæt-lav bebyggelse, dog ikke i traditionel forstand, da det kan 

forventes at flere af boligerne er enkeltstående eller dobbelthuse. Endvidere sigtes der mod, at bebyggelsen ikke er 

ensartet, som det oftest ses i tæt-lav bebyggelse, men at der er en stor variation i de enkelte boligers udtryk og 

udformning. Dette for at fastholde tilfældigheden, som er et af de grundlæggende principper i områder med 

fiskerhuse.    

Med hensyn til delområde 2 ønskes det fastholdt som åben-lav, parcelhus, endvidere kan et mindre område i den 

sydøstlige del af området 1 udformes som åben-lav med 1-5 parcelhuse. 

Boligerne ønskes opført primært i 1 plan dog med mulighed for udnyttet tagetage. Den maksimale bygningshøjde for 

1 plans-huse bliver 6,0 meter og for 1 ½ plans huse 8,5 meter. Disse bygningshøjder videreføres den stil, som allerede 

er kendetegnende i Bagenkop. Endvidere er dette med til at sikre, at de eksisterende naboboliger fastholder udsigt 

over byen og havnen.     

Materialerne kan varieres fra den enkelte bolig, men vil overholde en farvesætning bestående af jordfarver, hvid og 

sort samt blanding af disse.  

 


