
Ristinge Strandhotel 
12 værelser med restaurant 
Øget offentlig adgang til naturen



Ejendommen på adressen Klinten 28, 5932 Humble
ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen og med et
beskyttet sten- og jorddige, der ét sted går få meter 
ind over skellet mod nord.

Ristinge Strandhotel har 5. november 2021
indsendt ansøgning til Kystdirektoratet om
dispensation fra strandbeskyttelseslinjen.

Natura 2000 fuglebeskyttelsesområde og habitat-
område dækker ejendommen samt de omkring-
liggende matrikler.

Ejendommen grænser mod nord og øst op til 
fredskov, ejet af Naturstyrelsen, og er omfattet 
skovbyggelinjen.

Strandarealet syd for ejendommen er fredet 
(Ristinge Klint) og er § 3-beskyttet som strandeng.

Området er uden lokalplan, og en meget beskeden 
del af ejendommen (skellet mod nord og øst)
er omfattet af Kommuneplanramme 9.O.10 – 
område til offentlige formål.

Kort: GeoFyn

Ristinge
Klinten

Eksisterende ejendom

Eksisterende byggeri
Godkendte byggeri

Matrikel 24c og 25c i Ristinge er smukt beliggende 
ud til kysten få hundrede meter fra Ristinge Klint.

Ejendommens historie
Den oprindelige ejendom på matriklen er opført i 
1926 som Restaurant Havblik. 

Ejendommen er løbende udbygget i 1957, 1961 og 
1969 med yderlige restaurantfaciliteter, privatbolig 
og 11 hotelværelser.

Værelsesudlejningen på ejendomme stoppede i 
2003/04, hvorefter bygningen har ligget ubenyttet 
hen.

Det eksisterende byggeri
Den eksisterende ejendom er opført i gasbeton 
beklædt med gule mursten på facaden mod syd 
(kysten) og øst.

Eksisterende arkitektur
Bygningens facade er forskudt og bærer præg af 
“tilfældige” udvidelser uden en overordnet 
arkitektonisk linje for bebyggelsen.

Mod øst fremstår den 2. etagers bygning markant i 
landskabet. Fra syd (kysten) er den nuværende 
ejendoms tagkonstruktion voldsomt dominerende i 
landskabet.

Restaurant Havblik 1954

Sylvest Jensen Luftfoto. Det Kongelige Bibliotek



Revideret byggeri og redegørelse

Revideret byggeri
Det reviderede byggeri med 12 værelser samt en 
lille restaurant opføres i træ for skabe et bære-
dyg-tigt og CO2-neutralt byggeri, der samtidig flot 
harmonerer med omgivelserne. Den mørke farve på 
træet nedtoner bygningens fremtræden i landska-
bet, særligt set i forhold til den eksisterende 
gulstensbygning.

For visuelt at trække facaden ned, forskydes faca-
dens 11 elementer med 0,5 m. Bygningens max-
højde på 6,85 m. (tilsvarende det eksisterende 
byggeri) bliver derfor kun 4,5 m. bredt.
Facadens laveste punkt bliver dermed 4,35 m., 
hvilket visuelt giver bygningen et samlet markant 
lavere udtryk.

Bygningens tag gøres grønt og beplantes med 
habitatnatur. En offentlig tilgængelig tagterrasse 
etableres på bygningens flade tag mod syd, placeret 
7 meter tilbagetrukket fra bygningens facade og 
skjules af buske og anden beplantning på taget.

Anvendelse
Ejendommen ønskes anvendt som hotel og 
restaurant, tilsvarende den nuværende bygnings 
tidligere anvendelse.
Ejendommen ønskes ikke fremadrettet anvendt 
som privatbolig.

Offentlig adgang
For at sikre bedre offentlig adgang til Natur-
styrelsens arealer nord og øst for ejendommen, 
etableres gangstier på tværs af matriklen.
Ejendommens tagterrasse får offentlig adgang i 
dagstimerne.

Ristinge Strandhotel
Visionen er, at skabe et hotel placeret midt i den 
langelandske natur med fokus på bæredygtighed, 
nærvær og autentiske oplevelser.

Stærk lokal forankring
Mange langelændere mindes de gode bal på 
Havblik fra deres ungdom. Med aktiviteter som 
tøndeslagning, strikkeklub og tegnekonkurrence 
ønsker det nye strandhotel at blive en integreret 
del af lokalsamfundet, så stedet ikke kun 
henvender sig til turister. 
Hotellets restaurant vil benytte lokale råvarer og i 
videst muligt omfang vil driftsopgaver som 
eksempelvis tøjvask blive løftet lokalt.
20% af hotellets overskud vil gå til genoprettelse af 
natur på Langeland, lokale foreninger og lokale 
projekter til almen gavn.

Åbningstider
For at sikre flest mulige fastansatte fremfor 
sæsonarbejdere, holder hotellet åbent næsten 
hele året. I sommermånederne med 7 
åbnings-dage om ugen, i for- og efterår 4 dage om 
ugen og i vinteren åbent 3 dage om ugen.

Trækplaster for hele øen
Midt i de svenske skove nær byen Bohult (3 timers 
kørsel fra København) åbnede et dansk par i 2017 
et sammenligneligt overnatningssted midt i 
naturen. Et projekt der i den grad har sat den lille 
by Bohult - der tidligere sloges med affolkning, 
arbejdsløshed og stilstand - på verdenskortet. 
“Stedsans” har skabt arbejdspladser, international 
omtale og turister, millionomsætning og oveni er 
43 personer flyttet til kommunen som en afledt 
effekt at hotellet.



Ejerforhold og redegørelse

Ejerforhold ejendommen
Ejendommen har siden maj 2019 været ejet af 
Tonny Bergholdt. 
Mads Zangenberg v. Ristinge Strandhotel ApS har i 
april 2021 underskrevet betinget købsaftale for 
ejendommen, forudsat at de nødvendige tilladelser 
kommer på plads.

Nuværende ejerforhold

Fremtidige ejerforhold

Salg af folkeaktier til private investorer vil udgøre en 
ejerandel på 51% af Ristinge Strandhotel ApS (drift 
selskab og ejer af ejendommen). 
Selskabet har desuden været i positiv dialog med 
flere investeringsselskaber, der dog afventer 
myndighedernes godkendelse af projektet.

Selskabet har ligeledes været i positiv dialog med 
Fynske Bank Rudkøbing om medfinansiering.

Ristinge Strandhotel ApS
5932 Humble

Mads Zangenberg
100%

100%

Mads Zangenberg
Holding ApS, København

Mads Zangenberg

Ristinge Strandhotel ApS
5932 Humble

Private investorer

Mads Zangenberg
Holding ApS, KBH

Invest in
Langeland ApS

100%

51%49%

100%



Vejforhold og områdeplan

Udtørret
vandhul

Vejforhold og parkering
Matrikel 24C har hidtil fungeret som parkerings-
plads for hotellet.
Ristinge Strandhotel ønsker at omdanne matrikel 
24 C til habitatnatur og samtidig flyttet parkerings-
pladserne til det eksisterende parkeringsareal 424.

Skovrider Jakob Harrekilde Jensen og Forstfuldmæg-
tig Ida Friis Mikkelsen (Naturstyrelsen Fyn) har på et 
møde 25/6-21 på ejendommen udtrykt positiv 
holdning til planerne om forpagtning af Areal 424 til 
parkering samt etablering af sti gennem areal 421.

Ejendommen er beliggende ud til den asfalterede 
vej “Klinten”. Vejen bibeholdes, men vil ikke blive 
benyttet af hotellets gæster.
Adgangsvejen til matriklen flyttes mod øst og vil kun 
fungere som vareindlevering og adgangsvej for 
kørestolsbrugere.

Områdeplan
        Lysåbent naturareal mod kysten. Genetable-
ring af habitatnatur med tørt overdrev og tæt krat.

        Eg med fyr og lærk.

På hele matriklen genetaleres småbakker, klit og 
vandhuller     .
Udrydning og bekæmpelse af invasive arter.

Nyanlagte naturstier skal sikre offentlig adgang til 
matriklen samt fra skoven (areal 421) til stranden.
Der etableres sti fra ejendommen til parkering.

        Grusvej til vareindlevering

Kortdata: GeoFyn
SKITSE

Areal 421

*

*
*

*
*

Areal 424
Parkering

Areal 422

24C

*

        Eksisterende vej

Eg med skovfyr og lærkLysåben natur
Tørt overdrev med stedvist krat,
klit, småbakker og vandhuller.

Anvendelse af råjord til etablering.

VejLysåben natur
Tørt overdrev 

med stedvist krat,
klit og småbakker

Områdeplan tværsnit

Ristinge Strandhotel ApS har utallige gange forsøgt at etablere dialog med 
Danmarks Naturfredningsforening Langeland om planerne for grunden. 

Desværre er DN aldrig vendt tilbage på vores forespørgsel.



Områdeplan visualisering

Vej

Lysåben natur
Tørt overdrev med stedvist krat,

klit og småbakker

Eksisterende asfaltvej

SKITSE

Eg med skovfyr og lærk

Vareindlevering

Grønt tag med habitatnatur

Lysåben natur
Tørt overdrev med stedvist krat,

klit, småbakker og vandhuller

Lysåben natur
Tørt overdrev med stedvist krat,

klit og småbakker



Eksisterende byggeri

Dispensation Kystdirektoratet

Reviderede byggeri

Sammenligning

RevideretDispensationEksisterende

Samlet grundareal: 525 m² 

Samlet etagemeter: 1063 m² 

Værelser: 12

Restaurant: 66 m²

Facade mod syd: 259 m² 

Maxhøjde: 6,85 m (4,5 m i max) 

Kælder: 180 m² i ½ plan 

Nedgravet solgård: Nej 

Parkeringspladser: Nej

Grund: Habitatnatur med stier 

Minimumsafstand strand: ≈60 m

Samlet grundareal: 710 m² 

Samlet etagemeter: 1820 m² 

Værelser: 30

Restaurant: 175 m²

Facade mod syd: 366 m² forskudt 

Maxhøjde: ≈6,85 m (fuld bredde) 

Kælder: ≈400 m² fuldhøjde 

Nedgravet solgård: ≈230 m² 

Parkeringspladser: 32

Grund: Haveanlæg med stier 

Minimumsafstand strand: ≈50 m

Samlet grundareal: ≈745 m²

Samlet etagemeter: ≈947 m²

Værelser: 11 + 3 (privatbolig)

Restaurant: ≈325 m²

Facade mod syd: 250 m² 

Maxhøjde: ≈6,85 m (27 m i max)

Kælder: ≈6 m² i ½ plan

Nedgravet solgård: Nej

Parkeringspladser: Ja

Grund: Tilgroet have

Minimumsafstand strand: ≈55 m



Plantegning revideret byggeri

Grundplan
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Loftshøjde 40cm
Uisoleret



Eksisterende byggeri (syd)



Revideret byggeri (syd)



Sammenligning (syd)



Eksisterende byggeri (syd)



Revideret byggeri (syd)



Sammenligning (syd)



Eksisterende byggeri (syd)



Revideret byggeri (syd)



Sammenligning (syd)



Revideret byggeri (nord)

Mod nord ligger bygningen tæt på eksisterende skov.
For at synliggøre bygningen, er eksisterende beplatning ikke medtaget i visualiseringen.


