Kommuneplantillæg 6
Aflysning af kommuneplanramme 8.E.3

8. Lindelse

Tillæg 6 til Kommuneplan for 2017-2029

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har på møde den 8. juni 2020 besluttet, at der skal udarbejdes et forslag til ophævelse af
lokalplan 1.02 Illebølle Savværk. For at bringe ophævelsen
i overensstemmelse med kommuneplanen udarbejdes nærværende kommuneplantillæg 6, der aflyser kommuneplanramme 8.E.3
Således aflyses:
8.E.3: Erhvervsformål: Lettere industri, lager– og forretningsvirksomheder.
Zonestatus
Området er beliggende i landzonen. Landzone status fastholdes.
Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, har Langeland Kommune screenet kommuneplantillæg 6 for miljømæssige forhold.
Det er vurderet at planen ikke vil medføre væsentlige indvirkninger på miljøet og Kommunalbestyrelsen har vurderet,
at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering.
Screeningen foreligger i et selvstændigt notat og kan ses
og udleveres ved henvendelse til afdelingen for Teknik og
Miljø, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing, email:
hgm@langelandkommune.dk.

Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en klage, når gebyret er modtaget. Gebyr for indbringelse af klager er fastsat til 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for
organisationer og virksomheder.
En klage bliver afvist, hvis klagefristen ikke er overholdt,
hvis klageren ikke er klageberettiget, eller hvis klagen ved-

2

Kommuneplantillæg 6

Er der ønske om at klage over afgørelsen, kan klage indsendes til Planklagenævnet via Klageportalen, inden klagefristen udløber. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen
for denne offentliggørelse.
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rører spørgsmål, som ikke kan påklages til Planklagenævnet.
Planklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Planklagenævnets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 6 måneder efter, at nævnets afgørelse er truffet.
For yderligere information og for klagevejledning i øvrigt
henvises til Planklagenævnet hjemmeside www.http://
naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Vedtagelsespåtegninger
Forslag til kommuneplantillæg 6 er på mødet den 29. juni
2020 af Langeland kommunalbestyrelse vedtaget til offentliggørelse fra den 6. juli 2020 til 31. august 2020.
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Kommunalbestyrelsen på Langeland har den 5. oktober
2020, endelig vedtaget kommuneplantillæg 6.

Jani Hansen
kommunaldirektør

Kommuneplantillæg 6

Tonni Hansen
borgmester

3

