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Tillæg 1 til Kommuneplan for 2017-2029 

Baggrund 
Kommunalbestyrelsen har på møde den 12. november 
2018 besluttet, at der skal udarbejdes en lokalplan samt et 
kommuneplantillæg, der skal gøre det muligt at etablere et 
bæredygtigt turist– og eventprojekt på Skebjerg Søgaard, 
Skebjergvej i Tullebølle.  
 
Området er ikke udlagt i kommuneplan 2017 og den fremti-
dige udnyttelse er således ikke i overensstemmelse med 
den overordnede planlægning. Derfor er der sideløbende 
med lokalplan 131 udarbejdet nærværende tillæg 1 til Kom-
muneplan 2017-2029, indeholdende følgende ramme: 
 
Ramme  6.F.3 - Skebjerg Søgaard.  
 
Ferie– og fritidsformål: 
Ferieboliger, hytter, firmaevents, undervisning, kurser, kon-
ference, lejrskole eller tilsvarende anvendelse samt anlæg 
til aktiviteter, som naturligt ligger inden for disse anvendel-
ser. 
 
 
Forhold til anden planlægning 
 
Turistpolitiske overvejelser (Planloven) 
Jf. planlovens § 5b, stk.1 nr. 4 skal der ved placering og 
udvidelse af ferie– og fritidsanlæg i kystnærhedszonen, ud-
arbejdes turistpolitiske overvejelser som grundlag for den 
konkrete planlægning. Lokalplan 131 er beliggende udenfor 
kystnærhedszonen, men i forhold til den overordnende tu-
rismepolitik, vurderes det at ”Bæredygtigt turistprojekt Ske-
bjerg Søgaard” indgår som et underbyggende element i de 
turist politiske overvejelser i hele kommunen og derfor er 
dette beskrevet i det følgende.  
 
Langeland Kommunes turistpolitiske overvejelser og beslut-
ninger kommer til udtryk i en række dokumenter og konkre-
te sammenhænge. 
 
Overliggeren findes i Langeland Kommunes Plan- og Ud-
viklingsstrategi, hvor turisme er udpeget som et selvstæn-
digt tema, og som et særskilt indsatsområde. Strategiarbej-
det er derfor også videreført i en lang række konkrete ma-
ster- og udviklingsplaner for de enkelte delområder.  
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Indsatsen på turistområdet skal overordnet set bidrage til, 
at øge turismen så der samtidig opnås flere positive effek-
ter for Langeland kommune på en bredere front. En positiv 
udvikling i turismen skal også være med til at øge interes-
sen for bosætningen på Langeland, understøtte handel og 
erhverv, herunder udviklingen af flere rekreative tilbud, op-
levelser m.m.  
 
En styrkelse af turismen vil betyde en endnu større tiltræk-
ning af turister og besøgende, en stigning i forbruget, et 
øget udbud af kultur- og fritidsaktiviteter lokalt m.m. Aktivi-
teterne skal konkret komme både borgere og de besøgen-
de til gode. Langeland har allerede i dag mange gode og 
professionelt anlagte faciliteter og aktiviteter målrettet turi-
sterne. 
 
Visionen er, at Langeland har noget helt særligt at byde på 
for moderne mennesker, familier og fremtidens erhverv. 
Der er havet omkring os, enestående natur- og kulturland-
skaber, den fantastiske kulturarv, friluftslivet kunsten, kultu-
ren, arkitekturen og meget mere. Vi forestiller os Langeland 
som et sted, hvor turisme, fritidsliv, bosætning og erhverv 
blomstrer side om side i tæt sammenhæng med de natur-
skønne omgivelser, og alt det andet som gør stedet til no-
get helt særligt. Destinationen tiltrækker vidt forskellige mål-
grupper af turister over hele året. Turismen er i høj grad 
oplevelses- og temapræget med stærk kobling til den sted-
bundne viden. Det handler især om naturen og det autenti-
ske – set i sammenhæng med moderne menneskers behov 
for aktive og indholdsrige oplevelser. 
 
Langelands stærke sider og udviklingspotentialer inden for 
turisme, herunder tematurisme og oplevelsesøkonomi øn-
skes styrket og udnyttet til gavn for en positiv udvikling. 
Langeland har mange kulturmiljøer - fra velbevarede lands-
byer og hovedgårdslandskaber til de mange små intime 
kystkulturmiljøer. Langeland rummer fundamentalt set gode 
forudsætninger for en fortsat udbygning af turismen inden 
for dette område. 
 
Antallet af besøgende er forholdsvist højt sammenholdt 
med de øvrige kommuner i regionen, og andelen af turister 
i sommerhuse og på campingpladser er i klart vækst – hvil-
ket langt fra er tilfældet alle steder. Det betyder, at der er 
noget at bygge videre på, og yderligere tilbud om aktiviteter 
målrettet gæster og turister er ønsket. 
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Tillæg 1 til Kommuneplan for 2017-2029 

Det forventede antal flere gæster og turister til Skebjerg 
Søgaard, vil samtidig medføre en afledt effekt i form af flere 
potentielle besøgende til de øvrige attraktioner på hele Lan-
geland. Den langsigtede effekt vil være medvirkende til at 
øge Langelands attraktionsværdi generelt, ligesom de loka-
le vækst og beskæftigelsesmuligheder vil blive forbedret.  
 
Sammenfattende ses det pågældende tiltag at være i har-
moni med strategier, planer og andre aktiviteter på turisme-
området. 
 
 
 
Hotelbegrebet i sommerhusloven  
 
Indtil lovændringen i 2009 havde sommerhusloven da und-
taget virksom-heder omfattet af lov om restaurations- og 
hotelvirksomhed m.v. fra som-merhuslovens tilladelseskrav, 
medmindre der til virksomheden var knyttet hytter og huse, 
der udlejes for mere end 5 nætter ad gangen eller areal til 
campering. For i samme omfang som hidtil at kunne fritage 
denne form for hotelvirksomhed for at indhente udlejnings-
tilladelse i henhold til som-merhusloven, blev følgende be-
stemmelse indarbejdet i sommerhuslovens § 1, stk. 4, (ved 
lov nr. 391 af 25. maj 2009). 
 
"For selvstændig virksomhed, der modtager overnattende 
gæster med mu-lighed for servering eller virksomhed med 
uddannelsesmæssigt, kulturelt eller forskningsmæssigt for-
mål, gælder stk. 1-3 (dvs. krav om tilladelse til udlejning) 
kun, hvis der til virksomheden er knyttet huse eller hytter, 
der udlejes for mere end 5 nætter ad gangen." 
 
I det følgende afgrænses hotelbegrebet med baggrund i 
bemærkningerne til 2009-lovændringen samt i Erhvervssty-
relsens eksisterende praksis efter sommerhusloven. 
 
 
Hvad forstås ved "hotelvirksomhed" 
 
Kerneområdet er hoteller i traditionel forstand, dvs. almin-
delige hoteller med værelsesudlejning og servering af målti-
der, men også andre former for overnatningsvirksomhed 
omfattes, f.eks. bed and breakfast.  
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I praksis er det afgørende for afgrænsningen af begrebet 
hotelvirksomhed, at der er tale om selvstændig erhvervs-
virksomhed, der modtager overnat-tende gæster med mu-
lighed for servering. 
 
 
Selvstændig erhvervsvirksomhed 
For at den enkelte kan antages at drive hotelvirksomhed, 
må det kræves, at der påhviler hotelejeren et direkte ansvar 
for virksomhedens drift, og at der ved driften tilsigtes en 
økonomisk fordel for den pågældende. Er virksomheden 
f.eks. overladt til en forpagter, er det denne, som i alminde-
lighed vil have ansvaret for driften, og i så fald driver den 
enkelte ejer ikke virksomhed omfattet af bestemmelsen.  
 
 
Mulighed for servering  
Der skal være mulighed for servering, ellers er virksomhe-
den ikke omfattet af bestemmelsen. Servering af et måltid, 
f.eks. morgenmad, vil være tilstrækkeligt til at opfylde for-
pligtelsen. Muligheden for servering skal have en nær sam-
menhæng med overnatningen og kan således bestå i ser-
veringsfaciliteter i en nærliggende bygning. 
 
Det er ikke en betingelse, at det er hotellet selv, som skal 
forestå serveringen. Serveringskravet vil være opfyldt, hvis 
der er indgået en aftale herom mellem hotellet og en re-
stauration, der er placeret i tilknytning til hotellet. 
 
 
Modtagelse af overnattende gæster  
Der er kun tale om hotelvirksomhed, hvis hotellet i væsent-
ligt omfang anvendes af personer, der kan karakteriseres 
som hotelgæster. Begrebet gæster må ikke være en lille 
sluttet kreds, men skal være udefra kommende personer 
(offentligheden). 
 
For at der kan være tale om et hotel, er det et krav, at så-
danne udefra kommende personer bliver "modtaget" af en 
form for reception, der kan udlevere nøgler og stille infor-
mation om hotellet til rådighed, m.v. Der vil være tale om en 
konkret vurdering, men der stilles ikke store krav til en så-
dan reception, der således kan være ubemandet og blot 
bestå af en automat/skærm, hvori man indtaster bookingop-
lysninger, og der via en skranke udleveres nøgle eller nøg-
lekort.  
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Endvidere forudsættes, at der tilsigtes en økonomisk fordel, 
hvilket skal ses i modsætning til brug uden vederlag. Såle-
des vil bestemmelsen ikke finde anvendelse ved udlejning 
til en kreds af personer med tilknytning til det pågældende 
lokale, og som kun betaler en leje, der dækker rengøring, 
lys o. I.  
 
Eksempelvis vil hoteller, der har skiftet anvendelse til time-
share, og som en stor del af året benyttes af ejerne, ikke 
kunne godkendes som hoteldrift, se også nedenfor.  
 
 
Nærmere om "egen brug" 
 
Egen brug er ikke hotelvirksomhed. For at virksomheden 
fortsat kan anses for hotel, for så vidt angår ejers egen 
brug, bør der være tale om en anvendelse, som kun vedrø-
rer en mindre del af hotellet og typisk kun i en beskeden del 
af året. Det må bero på et skøn, hvor stor en andel af egen 
brug, der vil kunne tillades på et hotel, men umiddelbart må 
det antages, at denne brug ikke må være meget væsentlig 
endsige overvejende. Der er således kun tale om virksom-
hed omfattet af denne bestemmelse, hvis hotellet i væsent-
ligt omfang anvendes af personer, der kan karakteriseres 
som hotelgæster.  
 
 
Tilknyttede huse eller hytter 
 
Hvis der til disse virksomheder er knyttet huse eller hytter, 
og disse udlejes for mere end 5 nætter ad gangen, kræver 
udlejning af disse tilladelse efter sommerhusloven. 
 
Ved afgørelsen af, om der bør meddeles tilladelse til udlej-
ning, lægges der vægt på en helhedsvurdering af det sam-
lede anlæg, herunder om hotellets hytter og huse er væ-
sentligt mindre arealkrævende end traditionelle som-
merhusudstykninger eller feriehuse. Efter praksis gives der 
kun udlej-ningstilladelse, hvis der er en afstand på ikke me-
re end ca. 5 meter mellem de enkelte hytter eller huse. 
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Feriehoteller - individuelt eiede hotelleiligheder  
 
Efter fast praksis kan et feriehotel bestå af individuelt ejede 
hotellejligheder, der udlejes af f.eks. feriehotellets ejerlejlig-
hedsforening. Det forudsættes herved, at der er tale om 
selvstændig erhvervsvirksomhed for de enkelte ejere af ho-
tellejlighederne, at der er overnattende gæster, og at der er 
mulighed for servering, jf. nærmere ovenfor. 
 
Det vil være muligt for de enkelte ejere at overnatte på fe-
riehotellet (dvs. til egen brug), men efter praksis kan dette 
ikke ske i mere end ca. 5 uger årligt og, ejeren vil efter 
praksis desuden ikke kunne gøre krav på, at brugen skal 
ske i ejerens egen hotellejlighed.  
 
 
Nærmere om omdannelse af feriehotel til private ferieboli-
ger 
 
Hvis et feriehotel senere omdannes til private ferieboliger, 
vil dette være uproblematisk i forhold til sommerhuslovgiv-
ningen under forudsætning af, at den enkelte lejlighed sæl-
ges med det formål, at lejligheden anvendes på sædvanlig 
vis som en feriebolig. 
 
Det vil sige, at det primære formål med erhvervelsen skal 
være til ejerens egen brug, og at evt. udlejning kun må væ-
re et supplement til denne egen brug. Fortsat erhvervs-
mæssig udlejning af lejlighederne efter en omdannelse vil 
derimod kræve tilladelse efter sommerhusloven. Praksis er 
restriktiv. 
 
Lejlighederne kan heller ikke sælges til en ejer med henblik 
på at udleje disse erhvervsmæssigt, idet dette vil kræve en 
udlejningstilladelse efter sommerhuslovens § 2. Som alt-
overvejende hovedregel gives sådanne tilladelser ikke. 
 
Hvis et selskab ved omdannelsen til private ferieboliger ejer 
en eller flere lejligheder i hotellet, kan disse ikke lovligt ud-
lejes uden en tilladelse efter sommerhuslovens § 2. Praksis 
er som nævnt restriktiv. 
 
Udlændinge, der ikke har haft fast bopæl i Danmark i 
mindst 5 år og ejer hotellejligheder i et kompleks, hvor lej-
lighederne bliver omdannet til ferielejligheder, kan ikke 
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uden Justitsministeriets tilladelse efter erhvervel-sesloven, 
beholde disse.  
 
 
Landskab 
Lokalplanens areal er beliggende i et område, der i kommu-
neplanen (retningslinje 8.2.3) er udpeget som sammen-
hængende landskaber. Her skal landskabets visuelle og 
landskabelige sammenhæng sikres. Ved byggeri og ændret 
arealanvendelsen, skal sket i forhold til landskabets  skala, 
visuelle sammenhæng, terræn eksisterende bevoksning og 
karaktergivende strukturer.  
 
Det er vurderet, at projektet er indpasset i landskabet i hen-
hold til de ovennævnte kriterier. 
 
 
Zonestatus 
Området er et landbrugsareal, der er beliggende i landzo-
nen. Landzone status fastholdes.  
 
 
Særligt værdifulde landbrugsområder 
Al landbrugsjord er som udgangspunkt værdifuld. Men jor-
den kan være særlig værdigfuld og her skal landbrugsinte-
resserne prioriteres højt, dvs. at arealerne så vidt muligt 
skal friholdes for andre aktiviteter. 
Området er beliggende uden for denne udpegning. 
 
 
Jordforurening  
Der  er  ikke  kortlagt  jordforurening  inden  for  lokalplan-
området. Såfremt  man under bygge- og anlægsarbejde 
støder på jordforurening, skal arbejdet standses, hvorefter 
Langeland Kommune og Region Syddanmark orienteres. 
 
 
Klima 
Området er ikke umiddelbart truet af oversvømmelsespro-
blemer, men regnvand skal i lokalplanområdet afledes lo-
kalt og skal kunne håndtere de ændrede nedbørsmængder, 
fx at regnvand kan nedsives og forsinkes på grunden. 
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Kystnærhedszonen 
Lokalplanens område er beliggende uden for kystnærheds-
zonen. Det skønnes desuden, at byggeriet muliggjort i lo-
kalplanen i højde og omfang ikke vil kunne ses fra kysten. 
 
Området er beliggende udenfor strandbeskyttelseslinjen. 
 
 
Kulturhistoriske forhold og bevaringsinteresser 
 
Der er ingen kulturhistorie interesser inden for lokalplanom-
rådet. 
 
Arkæologiske interesser  
Der er, få hundrede meter sydøst for det pågældende an-
lægsområde, foretaget arkæologiske udgravninger af Lan-
gelands Museum i 1981 og 2008. Resultaterne fra udgrav-
ningen i 2008 omfatter bl.a. hustomter, kulturlag og hegns-
forløb fra to perioder af bondestenalderen, og strækker sig 
over et område på over 3000 m2.  
 
Der er desuden registreret oldsager fra ældre og yngre 
stenalder umiddelbart nordøst og vest for anlægsområdet. 
På denne baggrund kan det forventes, at der i lokalplans-
området kan gøres fund af lignende væsentlige fortidsmin-
der, og det kan komme på tale, at der skal udføres arkæo-
logiske forundersøgelser i områder, hvor der skal foretages 
afrømning af jordlag ned til undergrund.  
 
Beslutning om arkæologiske forundersøgelser foretages på 
baggrund af konkrete høringer om byggetilladelser.  
 
Beslutning om arkæologiske forundersøgelser foretages på 
baggrund af konkrete høringer om byggetilladelser, men 
det anbefales at kontakte Langelands Museum så snart 
projekter som omfatter jordarbejder kendes.  Mindre arkæo-
logiske forundersøgelser (under 5000 m2) foretages for mu-
seets regning, jfv. Museumslovens §26. 
 
Naturbeskyttelse 
 
Natura 2000 
Lokalplanområdet er beliggende uden for Natura 2000 net-
værket og vurderes ikke at kunne påvirke ind i et Natura 
2000 områder. 
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Beskyttede naturtyper (§ 3) 
Der er ikke arealer med beskyttede naturtyper, jf. Naturbe-
skyttelseslovens §3, inden for lokalplanområdet. Der er are-
aler med beskyttet eng/mose og et vandhul, der støder op 
til lokalplanområdet. 
Tilstanden af beskyttede naturtyper må ikke ændres. 
 
På kanten af lokalplanområdet imod syd er et beskyttet 
sten/eller jorddige. De planlagte tiltag vurderes at vil skabe 
nye levesteder for flere arter, således vurderes det, at lokal-
planens gennemførsel vil medføre en øget biodiversitet i 
området.  
 
  
Bilag IV-arter 
Der er ikke egnede levesteder for Bilag IV-arter inden for 
lokalplanområdet og Bilag IV arter eller deres levesteder vil 
derfor ikke blive skadet som følge af lokalplanen. 
 
 
Natura 2000 
Lokalplanområdet er beliggende uden for Natura 2000 net-
værket og vil derfor ikke påvirke Natura 2000 områder. 
 
 
Miljøvurdering 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og program-
mer, har Langeland Kommune screenet kommuneplantil-
læg 1 for miljømæssige forhold. 
 
Det er vurderet at planen ikke vil medføre væsentlige ind-
virkninger 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. 
 
Er der ønske om at klage over afgørelsen, kan klage ind-
sendes til Planklagenævnet via Klageportalen, inden klage-
fristen udløber. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen 
for denne offentliggørelse.  

Planklagenævnet påbegynder først behandlingen af en kla-
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ge, når gebyret er modtaget. Gebyr for indbringelse af kla-
ger 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-
rører spørgsmål, som ikke kan påklages til Planklagenæv-
net. 
 
Planklagenævnets afgørelser er endelige og kan ikke ind-
bringes for anden administrativ myndighed. Planklagenæv-
nets afgørelser kan indbringes for domstolene senest 6 må-
neder 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 1 er på mødet den 11. juni 
2019 af Langeland kommunalbestyrelse vedtaget til offent-
liggørelse fra 20. juni 2019 til 15. august 2019. 
 
 
 
Tonni Hansen     Jani Hansen 
borgmester            vicekommunaldirektør 
 
 
 
Kommunalbestyrelsen har den 7. oktober 2019 endelig 
vedtaget kommuneplantillæg 1. 
 
 
 
Tonni Hansen    Jani Hansen 
borgmester                                     vicekommunaldirektør 
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Fremtidig anvendelse Ferie– og fritidsformål: 
Ferieboliger, hytter, firmaevents, 
undervisning, kurser konference, 
lejrskole eller tilsvarende anven-
delse samt anlæg til aktiviteter, 
som naturligt ligger inden for 
disse anvendelser 

 

Bebyggelsens art og 
ydre fremtræden 

Der udelukkende kan opføres 
ferieboliger i delområde A. 

 

Bebyggelsens om-
fang 

Indenfor område A er der en 
maksimal bebyggelsesprocent 
på 40 og en maksimal byggehøj-
de på 10 meter. 

 

Bebyggelsens etage-
antal og  
højde 

  

Opholds- og friarealer   

Veje, stier og parke-
ring  

Der skal sikres fornødent parkerings-
areal. 
Der må ikke parkeres på offentlig vej. 

 

Kollektiv forsyning og  
tekniske anlæg 

  

Beplantning og hegn   

Beskyttelse af kultur-
miljø og  
natur 

  

Særlige bestemmel-
ser  

  

Zoneforhold 
Lokalplaner og by-
planvedtægter 

Landzone. 
Lokalplan 131 -  Skebjerg Søgaard 
 
 

 

6.F.3 Skebjerg Søgaard  




