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Skæring Strand



Fra: MTM-Teknik og Miljø
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: VS: vedr. mulig ændring af Skæring strand til byzone
Dato: 16. august 2017 15:53:00

Fra: Lise Bang Hansen [mailto:altvet@hotmail.com] 
Sendt: 16. august 2017 11:28
Til: MTM-RadmandTeknikogMiljo <raadmand@mtm.aarhus.dk>
Emne: vedr. mulig ændring af Skæring strand til byzone

Kære Kristian Wurtz

Efter yderst velplanlagt og velgennemført møde i Rådhussalen i går, er jeg overrasket og
bekymret over at en afstemning skal foregå før beboerne har indblik i planerne for
området. Dette giver tydeligvis grund til en del bekymring og kan måske komme til at stå i
vejen for processen. Det var mit indtryk efter mødet i forsommeren på Strandskolen at
forslag til ny lokalplan ville blive fremlagt før afstemningen.

Jeg kan forstå at timingen ikke afgøres af kommunen og formentlig ikke kan ændres.

jeg har imidlertid en indtrængende henstilling som jeg håber Kommunen vil være lydhør
overfor:

Vi er mange husejere ved Skæring Strand, der i mange år har håbet på at muligheden for
helårsbeboelse ville komme. vi er bl.a. samlet i foreningen Skæring Strandby.

Vi har stået sammen i dette ønske og vi var mange der i går var kede af at høre ideén om
at afstemningen kunne afgøres i 4 forskellige zoner. Vi er ét område og er solidariske i
denne sag. Det er ikke rart at forestille sig en situation, hvor et tilstrækkeligt flertal
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overordnet set måske stemmer for en omlægning, uden at der er flertal i en enkelt af
zonerne.

Vi er et lille område på få km2. Lad os stå sammen i denne process og stemme om Èn
ændring, der gælder for os alle.

Med Venlig Hilsen

Inger Bang Hansen

mailto:post@mtm.aarhus.dk
mailto:byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
mailto:altvet@hotmail.com
mailto:raadmand@mtm.aarhus.dk


Fra: Dansk Administration
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand til byzone
Dato: 17. august 2017 11:12:04

Jeg er ejer af Under Rønnene 1 i Skæring

Jeg er positiv i forhold til den nye plan, der står at vi kan stemme, men hvordan gør vi det ?

Jeg er for den nye plan

Venlig hilsen

Jeppe Buksted

Dansk Administration
Teglværksvej 2
8382 Hinnerup

Tlf. +45 71 990 930
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Fra: house-invest@city.dk
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Bemærkninger til Skæring Strand
Dato: 17. august 2017 13:20:39
Vedhæftede filer: Forslag til lokalplan for Skæring Strand.docx

Hej med jer

Hermed fremsendes forslag der vil gøre det mere spiseligt for grundejerne at ændre
status.

Mvh

Brian Hagge

Skæring Hedevej 408

8250 Egå

-- 

Sendt fra min Jubii Mail
Jubii Mail har eksisteret i 20 år og er en af Danmarks største mail-udbydere med langt over 100.000 brugere. Jubii Mail
er et 100% dansk produkt med både support og hosting i Danmark. Vi sætter en ære i at levere en personlig kvalitets-
mail til både private og foreninger - og med knap 150 domænenavne tør vi godt love, at vi også har en personlig email-
adresse til dig. Klik her - opret Jubii Mail.
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mailto:byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
https://konto.jubii.dk/SignUp?utm_source=Webmail%20Signatur&utm_medium=Webmail%20Signatur

Bemærkninger til : Forslag til lokalplan for Skæring Strand



Sikker skolevej og fortov fra yderste led på Skæring Hede via Åstrup Strandvej/Plantagevej og via Skæring Hedevej, så begge kommuneveje har sikker skolevej og fortov.

Cykelstier og gåtur-stier, ville være ideelle, langs markerne på område 2+3+4, hvilket ville give adgang for sikker skolevej og gangsti, til hele området.

Evt. 4 forskellige lokalplaner, da området har forskellige karakteristika. Hvor byggehøjden kan få lov til at variere, da der bør være mulighed for nytænkende byggerier, der kan være anderledes og gerne i flere niveauer. 

Alle grundejere stemmer samlet, absolut ikke indefra og ud princippet, det hele eller ingenting.

Mvh

Brian Hagge

Skæring Hedevej 408

8250 Egå



Bemærkninger til : Forslag til lokalplan for Skæring Strand 

 

Sikker skolevej og fortov fra yderste led på Skæring Hede via Åstrup Strandvej/Plantagevej og via Skæring 
Hedevej, så begge kommuneveje har sikker skolevej og fortov. 

Cykelstier og gåtur-stier, ville være ideelle, langs markerne på område 2+3+4, hvilket ville give adgang for 
sikker skolevej og gangsti, til hele området. 

Evt. 4 forskellige lokalplaner, da området har forskellige karakteristika. Hvor byggehøjden kan få lov til at 
variere, da der bør være mulighed for nytænkende byggerier, der kan være anderledes og gerne i flere 
niveauer.  

Alle grundejere stemmer samlet, absolut ikke indefra og ud princippet, det hele eller ingenting. 

Mvh 

Brian Hagge 

Skæring Hedevej 408 

8250 Egå 



Fra: Bent Vinther
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Kystsikring
Dato: 17. august 2017 14:22:14

I forbindelse med evt overførsel af Skæring Strand til byzone, har der da været overvejelse om kystsikring?
Med venlig hilsen
Bent Vinther
Sneppevej 38
8250 Egå
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Fra: Nanna Eriksen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: angående skæring strand og afstemning
Dato: 17. august 2017 15:16:05

Jeg vil meget gerne fremføre et ønske om at der sker en afstemning for et samlet område og ikke
som der er forslag om at opdele området i 4 afstemningsområder.

Jeg ser området – trods arkitektoniske og naturfysiske forskelle som et helt område, der bør
have ens vilkår, rettigheder og ansvar. Overordnet er der ikke de store forskellige i området og
derfor bør alle have ens muligheder for  et valg. Der vil heller ikke give mening kun, at lave
lokalplan for f.eks. område 1. Der bør laves en lokalplan for hele området – alle 1100
bebyggelser/parceller.

Med venlig hilsen

Nanna Eriksen
Ejer af Granstien 2, 8250 Egå
Mobil: 25576603
Mail: Nanna.s.eriksen@gmail.com
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Fra: jekes@youmail.dk
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand kommentarer til redegørelse
Dato: 17. august 2017 16:39:50

Hej!

Vedrørende udsendt materiale " Redegørelse for konsekvenser ved konvertering af
sommerhusområdet Skæring Strand til byzone"

Uddrag af redegørelse:
"For dem, der allerede har tilladelse til at bo helårligt i et sommerhus på baggrund af en
dispensation eller som pensionist
Anvendes sommerhuset i dag lovligt til hel årsbolig af en pensionist eller på baggrund af
en dispensation, skal der ikke ansøges om byggetilladelse for fortsat at anvende
sommerhuset helårs. Sommerhuset har fortsat status som sommerhus. Der er tale om en
personlig tilladelse, som bortfalder ved ejerskifte. Det vil sige, at en ny ejer skal søge om
byggetilladelse til at anvende sommerhuset som helårsbolig".

Spørgsmål?

Hvis man er ejer af et sommerhus og pensionist før overgang til byzone eller bliver
pensionist efter overgang til byzone, vil man så kunne bo helårs i sommerhuset i begge
tilfælde ude videre? Hvilke krav vil der være?

Jens Eskildsen
Skovfyrvej 57
Egå
.
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Fra: Nils-Erik Hansen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: vedr.Skæring Strand
Dato: 17. august 2017 16:56:20

Hvis vi på nogen måde skal stemme for overgåelse til byzone,vil vi være sikrer på at reglerne for
bebyggelsesgraden ( 25-30 %) og afstand til skel på 2.5 meter komme til at gælde for området uanset vores
grundstørrelse på 735 m2.

Vi kan på ingen måde se ideen i at stemme for byzone, hvis de gamle sommerhus regler bliver bevaret for
området.

Selvfølgelig kan vi godt forstå at der måske skal tages hensyn til en mindre byggehøjde og 2 etages byggeri.
Det vil gøre  området mindre parcelhus agtigt og bevarer lidt af det hyggelige miljø der eksisterer i området i
dag.

Det kan jo heller ikke være rimeligt at få en højere ejendomskat/ejendomsværdiskat, uden at få de samme
betingelser som er i andre helårsbebyggelser.

Med venlig hilsen

Marianne Hansen
Gl. Strandvangsvej 6
8250 Egå
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Fra: Sten Thøgersen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand - Byzone
Dato: 17. august 2017 20:24:40

I forlængelse af informationsmødet på Aarhus Rådhus den 15/8 2017, ønskes hermed
følgende klarlagt vedrørende byggetilladelse for et ældre sommerhus der pt. anvendes som
sommerhus.

1. Eksisterende sommerhus nedrives efter evt. overgang til byzone. Huset skal fortsat
anvendes om sommerhus af ikke-pensionister. Kan det bekræftes at der til det nye hus skal
søges byggetilladelse efter reglerne for byggeri i byzone med heraf følgende skærpede
krav til isolering/energiforbrug
2. Under antagelse af at der stilles skærpede krav under pkt 1, og huset overgår til
helårsstatus, vil der så være bopælspligt?
3. Det gamle hus nedrives inden overgang til byzone og et  nyt hus bygges efter gældende
regler for sommerhuse. Området overgår til byzone før vi bliver pensionister. Skal der så
ske en opgradering af huset så de skærpede krav til isolering/energiforbrug kan overholdes
når vi efter pensionering vil bo permanent i huset?

Med venlig hilsen
Sten Thøgersen
Tjørnevej 61
7500 Holstebro

Ejer og bruger af Ellestien 5, Skæring Strand
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Fra: Trine Grosen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Evt. konvertering af Skæring Strand til byzone.
Dato: 18. august 2017 10:20:57

Hej.

Tak for tilsendte materiale – og stor ros til Kommunen for det kæmpearbejde, I har lagt i
projektet indtil nu, og faktisk også meget hurtigt.

Jeg har et enkelt spørgsmål. Der er åbenbart forskellig opfattelse af spørgsmålet ang. opdeling
af Skæring Strand i delzoner.

Nogle mener, at bemærkningerne herom i materialet går på, at HELE området skal konverteres
til byzone, MEN at de enkelte zoner kan have forskellige regler i den kommende lokalplan, af
mere eller mindre bevarende karakter.

Andre mener, at man med den passus har mulighed for at konvertere kun en del, altså enkelte
zoner – startende med den mest bynære fra syd – således, at eksempelvis området fra Gl.
Strandvangsvej og eksempelvis til Busvejen /zone 1/ kan blive byzone, hvis flertallet her
stemmer for det. Og er der overordnet ikke flertal i de andre zoner, bliver således kun zone 1
byzone?

Håber, mit spørgsmål er klart formuleret, ellers skal jeg gerne uddybe det.

På forhånd tak – god snarlig week end.

Med venlig hilsen

Trine Grosen
Krusemyntevej 4
8250 Egå
20443091
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Fra: niels christian kolbek
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Bemærkninger til sagen om Skæring Strand
Dato: 18. august 2017 08:37:33

Kære kommune, jeg har været beboer ved Skæring Strand og boet her lovligt på dispensation siden 1984 jeg har
set området udvikle sig og fulgt med debatten i mange år. Jeg synes det er et godt initiativ der nu kommer for at
gøre området lovligt, dog har jeg svært ved at se det som en løsning for områdets ulovlige beboelse, ren konkret
er det de færreste huse ( her på vejen) der har mulighed for at få helårsstatus, uden gennemgribende
forbedringer, derfor vil de fleste nok vælge at bevare deres hus som sommerhus,  tage chancen og blive boende
ulovligt med diverse dækadresser, sådan vil det sandsynligvis blive her på vejen hvor jeg bor, Vh Niels Kølbek

Sendt fra min Huawei Mobil
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Bemærkninger til ændring af zonestatus for Skæring Strand 

Lokalplanbestemmelser med til at udvikle området med spændende nytænkende boliger, rækkehuse og 
dobbelthuse, med mulighed for flere niveauer, alternativ byggestil, grønne bæredygtige boliger med 
solceller-jordvarme-regnvandsanlæg, så der bliver plads til både ejere og lejere i fremtiden. Der kommer 
nye boligområder i Skæring ved ændring af zonestatus og her vil bæredygtige grønne boliger i et evt. 
rækkehus fællesskab være ideelt. 

Sikker skolevej på de 2 store kommuneveje: Skæring Hedevej og Åstrup Strandvej/Plantagevej. Gerne langs 
markerne i område 2+3+4, Omdan evt. mosearealet i  bunden af område 4 til sø med gangstier, løberute, 
cykelstier til rekreativt brug for områdets beboere a la Brabrand stien.! 

Alle grundejere stemmer samlet, alle eller ingen. 

Mvh 

House Invest Aps 

Skæring Hedevej 175 

8250 Egå 
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Fra: Christian Hovgaard Christiansen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring strand Byzone
Dato: 19. august 2017 12:54:11

Hej

Jeg har en kommentar til følgende i bilag 1.1 redegørelse for konsekvenser ved konverteri. 

Dette står under afstemning:
Afstemningsområder 
Byrådet vil kunne beslutte, at der kun ansøges om overførsel til byzone for et eller
flere mindre 
områder i Skæring Strand. Det vil dog kun være muligt at ansøge for områder, som
er 
beliggende i umiddelbar tilknytning til eksisterende, sammenhængende byzone, fordi
byen skal 
udvikles indefra og ud.

Som jeg forstår det vil byrådet kunne beslutte at valget skal deles op i de 3 zoner?

Hvis det er tilfældet er det en særdeles udemokratisk måde at gøre det på, det har jo en
konsekvens for os der bor i zone 3, en meget udemokratisk betydning.

1. Man lader Zone 1 stemme og hvis de siger nej, har zone 1 bestemt at zone 2 og zone 3
ikke kunne blive byzone.
2. Zone 1 stemmer ja, men zone 2 nej, så har zone 2 bestemt at zone 3 ikke vil blive
byzone

Det skriger jo til himlen at det er en total urimelig afstemning for zone 3, de er jo absolut
sorte per og står helt udenfor afgørelsen om vi skal overgå til byzone da man har sat zone 1
og 2 som beslutningstager for zone 3!

Det mest rimelig vil være en afstemning der gælder for alle 3 områder på en gang, således
der skal opnås 75% ja for alle 3 zoner samlet. Det er det man kalder demokrati. Desuden
ved man ikke hvor nej stemmerne sidder og sandsynligheden for et samlet ja er større end
enkelte zoner.

Mvh.
Christian Hovgaard Christiansen
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Fra: Lillian N Christensen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand
Dato: 19. august 2017 12:16:27

Ønsker til evt. kommende lokalplan for Skæring Strand.

Som grundejer ønsker jeg en lokalplan som bevarer skæring strand som et grønt
område. Hvor byggeprocent er max 20% og afstand til skel er 5 meter. Max byggehøjde 6
meter. Bevaring af de grønne områder der er tilstede i dag. Og gerne etablering af mere
skov.

Mvh. Lillian N Christensen
ejer af Bjergfyrvej 2 
8250 Egå
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Bemærkninger til ændring af zonestatus for Skæring Strand 

Lokalplanbestemmelser med til at udvikle området med spændende nytænkende boliger, så der er plads til 
alle, med mulighed for flere niveauer, alternativ byggestil og evt. en højde grænse på 6,5 m 

Sikker skolevej på de 2 store kommuneveje: Skæring Hedevej og Åstrup Strandvej/Plantagevej. 

Alle grundejere stemmer samlet, absolut ikke indefra og ud princippet, det hele eller ingenting. 

Mvh 

House Invest Aps 

Skæring Hedevej 175 

8250 Egå 
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Fra: Lise Bang Hansen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Vedr afstemning ang Skæring Strand
Dato: 19. august 2017 18:26:15

Til rette vedkommende

vi er mange husejere ved Skæring Strand, der i mange år har håbet på at muligheden for
helårsbeboelse ville komme. vi er bl.a. samlet i foreningen Skæring Strandby.

Vi har stået sammen i dette ønske og vi var mange der var af på mødet d. 15. August kede
at høre ideén om at afstemningen kunne afgøres i 4 forskellige zoner. vi er ét område og er
solidariske i denne sag. Det er ikke rart at forestille sig en situation, hvor flertallet
overordnet set måske stemmer for en omlægning, uden at der er flertal i en enkelt af
zonerne. 

Vi er et lille område på ganske få km2. Lad os stå sammen i denne process og stemme om
Èn ændring, der gælder for os alle. 

Med Venlig Hilsen

Lise Hansen
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Fra: Flemming Juul-Dam
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand - orienteringsskrivelse.
Dato: 20. august 2017 11:54:22

Kommentarer til orienteringsskrivelsen:

1.
Det bør være muligt at udvide bebyggelsesprocenten i område 1 fra pt. 15% til fremtidigt
20% - dog med den begrænsning, at der ikke kan ske yderligere bebyggelser på selve
skrænten (model som foreslået af Arkitektfirmaet).

2.
Det har tidligere været fremme at der ikke skulle kunne gives tilladelse til mure mod
Strandvangsvej i bl.a. område 1 - men at der kun skulle kunne opsættes levende hegn.
Som følge af den meget stærke og ofte væsentligt hastighedsoverskridende samt støjende
trafik på Strandvangsvej, henstiller jeg til at denne begrænsning ikke indføres. 
Det er yderligere mit håb at Kommunen i forhold til politiet vil støtte etablering af
hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af skiltning og vejbump eller lign. (som set på
eksempelvis Skæring Strandvej ud for Skæring skoleareal samt på Brovej i Vejlby Risskov
- begge steder er der etableret vejbump, som tillader bybusserne at passere uden
problemer)

mvh
Flemming Juul-Dam

(Ejer af Strandvangsvej 84, 8250 Egå)

Dok. 26

mailto:byudviklingogmobilitet@aarhus.dk


Fra: Michel Saxmose Hansen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Cc: domusdanica@domusdanica.dk
Emne: Vedr: Redegørelse til konsekvenser af en eventuel overførsel af sommerhusområdet Skæring Strand til

byzone.
Dato: 20. august 2017 18:47:02

Vedr: Redegørelse til konsekvenser af en eventuel overførsel af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone.

Jeg har et helårs hus på Plantagevej 6- 8250 Egå.

Jeg har som sådan ikke noget i mod at folk med sommerhuse får muligheden for at kunne købe sig ret til et
helårs status.
Men jeg er helt klart i mod, hvis Skæring skal spoleres ved at der skal anlægges cykelstier, og der skal laves
gade belysning.

Jeg købte min hus på Plantagevej 6, i maj 2014. og det gjorde jeg udfra dets unikke beligendhed, i landlige
omgivelser, med højt til loftet og ingen vej belysning, hvilket gør at nattehimlen er meget smukkere og ikke
forstyres af kunstigt lys.

Jeg synes generalt at procestiden for dette forslag er kommet for sent ud / i folks ferie periode, med et møde for
områdets faste beboere / sommerhusbeboere.

Jeg vil heltklart stemme i mod et forslag om at gøre Skæring Strand til byzone, hvis det indbager at der skal
anlægges cykelstier langs hovedevejen, med evt, indragelse af b.la min grund der støder ud til  Plantagevej, og
hvis der projiceres med at der så skal sættes gade belysning op lans hovedvejen og de mange sideveje.

Jeg har kun modtaget denne mail midt i min ferie, og synes derfor at det er for kort en varsel at kunne have
mulighed for at kunne deltage i det for nylige afholdte møde.

Der mangler en klar beskrivelse af hvad det vil indbager for mig og min grund, og med dette er det ikke til for
meget andet at stemme NEJ.

Med venlig hilsen.

Michel Saxmose Hansen.
Plantagevej 6.
8250 Egå.

domusdanica@domusdanica.dk
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Fra: anders.broedsgaard@gmail.com
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand - Spørgsmål til evt ny lokalplan.
Dato: 20. august 2017 22:05:39

Hej

Tsk for et godt og konstruktivt informationsmøde i tirsdags. Jeg har lige et ekstra spørgsmål i forhold til en evt ny
lokalplan for Skæring Stand.

Kan I oplyse hvad der kommer til at gælde for de eksisterende helårshuse/grunde? Bliver de også omfattet af de krav der
er i lokalplanen til byggehøjder, bebyggelsesprocent osv hvis der skal bygges om/til  - eller kan de som nu fortsat bygge,
sålænge at de holder sig inden for bygningsreglementet?

Mit nuværende hus er muligvis højere end de max højder der tales om i forslagene til lokalplanerne - og min
bebyggelsesprocent er pt på 30, også noget højere end det der pt diskuteres for den nye lokalplan.

Jeg tænker f.eks. på hvis jeg skal have nyt tag, eller vælger at rive huset helt ned for at bygge nyt - skal jeg så overholde
lokalplanen for området, eller skal jeg "bare" overholde bygningsreglementet som hidtil?

mvh

Anders Brødsgaard
Åstrup Strandvej 3
8250 Egå
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Skæring, den 22. aug. 2017 side 1. 

Center for Byudvikling og Mobilitet 
Kalkværksvej 10 
8000 Aarhus C 

Vedr. spørgsmålet  - Skæring Strand til byzone - 

Vi vil hermed fremkomme med vore bemærkninger til ovennævnte: 

Først vil vi bemærke, at det er os helt uforståeligt at Aarhus Kommune med en socialdemokratisk 
borgmester, har i sinde at ødelægge et helt unikt naturområde tæt ved byen. Der er da masse af åbne 
marker, hvor man kan bygge parcelhuse, uden at ødelægge naturområder. Et område, hvor der bor 
mennesker i pagt med naturen og under 20-25 meter høje træer. Vi har haft vort sommerhus siden 
1996 og boet her hele året siden år 2004. Vi har egern og flagspætter  i haven samt masser af alle 
slags småfugle. Nogle vintre har vi besøg af råvildt. Med hensyn til naturværdierne kan vi også 
henvise til billedserien fra Arkitema Architects, især område 10 og 11. 

Naturværdien af området er desværre allerede ved at blive ødelagt, da velstillede medborgere køber 
et lille sommerhus, fælder stort set alle større træer og buske for at få plads til et nyt 
stort ”sommerhus” udstyret som helårshus. De flytter så ind og bor der ulovligt hele året. Denne 
udvikling bliver mere og mere udbredt og åbenbart med kommunens accept. 

Ændring til byzone vil kun være til gavn/fordel for velstillede medborgere og medborgere der bor 
ulovligt. Ændringen vil være til skade for nuværende lovlige beboere, herunder pensionister, som 
der bor en del af i området. Naturen vil også blive hårdt ramt. Vi har en del eksempler på denne 
praksis i nabolaget. 

Vi ser i søndagsavisen at kommuneplanchef Niels-Peter Mohr angiver muligheden for at tillade 
grundstørrelse på 700 m2, så vil der kunne bygges måske 1000 ekstra huse i området. Så forsvinder 
det sidste stykke af ro – fred og natur. 

Vi håber da også at politikerne gør sig klart, at der i området også bor ikke så velstillede personer 
samt en del pensionister. Disse risikerer at måtte fraflytte området grundet de større udgifter også 
selvom de vælger at bevare sommerhusstatus. Det anslås at ejd.skat og ejd.værdiskat vil stige med 
20-25%. Det er vist meget for en folkepensionist.

Vedr. afsnittet – Varmeforsyning -  er spørgsmålet: Bliver det ikke lovligt, hvis man har 
sommerhusstatus, at fortsætte med el-opvarmning ? 

Vi bryder os ikke om sætningen  ”Varmeforsyning, der er den samfundsmæssige mest rentable”. 
Hvad med det mest rentable for grundejeren. 
’ 
Hvis det skulle hænde, at det bliver et ja til byzone, håber vi at man søger at bevare områdets udtryk 
som ”åbent sommerhusområde” 
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side 2. 

Det er i øvrigt vor opfattelse at øvelsen går på at få mindre bemidlede samt pensionister ud af 
området og skabe et nyt Risskov for den  mere velstillede del af borgerne. Det fremgår tydeligt, når 
man ser hvem der udfører lobbyarbejde for et ja. 

Med venlig hilsen 

Ib og Linda Lauridsen 
Ellestien 6 
8250 Egå. 



Fra: Mariann Severinsen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Bemærkning
Dato: 22. august 2017 12:31:37

Jeg var til møde i Rådhushallen i Aarhus den 15.aug. omkring sommerhusområdet i
Skæring ved aarhus.

I havde der et kort hvor i havde opdelt området i 4 zoner. 

Jeg har en grund som er delt i 2, men samlet martrikkel. Grunden hvor mit hus står ligger i
zone 1, og grunden i zone 3.

Jeg er en del af grundejerforeningen og ved min næstformand osse har sendt mail til jer om
dette problem for flere husstande.

Mvh. Mariann Severinsen
 Strandvangsvej 117
 8250 Egå
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Fra: Stefan Werge
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Vedr. omlægning af Skæring strand til byzone
Dato: 22. august 2017 22:35:39

TIl hvem det vedører, 

Først of fremmest vil jeg gerne takke jer i Aarhus kommune for et godt og gennemarbejdet 
materiale. 

Som beboer på Hægvej har jeg taget initiativ til, at alle på vejen mødes i morgen 
eftermiddag for at drøfte og sikre en fælles forståelse 
inden vi stemmer omkring overgåelse til byzone. 

I den forbindelse har jeg behov for at få svar på et par spørgsmål. 

Spørgmålene er omkring stemmeprocenten ift delområder / afstemningsområder. 

I skriver følgende i jeres redegørelse: 

Afstemningsområder
Byrådet vil kunne beslutte, at der kun ansøges om overførsel til byzone for et eller flere 
mindre områder i Skæring Strand. Det vil dog kun være muligt 
at ansøge for områder, som er beliggende i umiddelbar tilknytning til eksisterende, 
sammenhængende byzone, fordi byen skal 
udvikles indefra og ud.

Er afstemningsområderne dem i bilag “Registrering og Analyse” anviste på side 4, altså, 
Skæring havbakke, Skæring strand & Skæring hede ( altså 3 områder)
ELLER er det de 12 delområder anvist på side 12?

Og, er et korrekt, at hvis fx områderne 1-10 har en stemme procent over 75% og 
områderne 11 og 12 har under. Så vil kommunen forsøge at få områderne 1-10 gennemført 
som byzone?
Og, at dette kræver at alle zonerne i områderne 1-10 har en stemmeprocent over 75%. Hvis 
fx område 6 ikke har over 75%, så kan områderne 7-10 ikke overgå til byzone selvom de 
skulle have en stemmeprocent over75%. 

På forhånd mange tak for svar og igen tak for jeres arbejde. 

Med Venlig HIlsen 
Stefan Werge 
Hægvej 11
CEO
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Fra: Anders Brødsgaard
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Spørgsmål til Omdannelse af Skæring Strand til byzone
Dato: 22. august 2017 22:47:58

Hej

Som også nævnt på det udmærkede informationsmøde I afholdt 15. august, synes jeg er
høringsfristen er ekstremt kort - især for dem der er fritaget for elektronisk post.
For at få en ide af hvor stort problemet er, vil jeg høre om I har mulighed for oplyse
hvormange af de ca 1100 parceller der er ejet 100 % af personer som er fritaget for
elektronisk post.

Desuden vil jeg høre om I kan oplyse hvormange parceller der er i hvert af del 4 områder
som afstemningen blev forestået opdelt i.

Mvh 
Anders Brødsgaard
Åstrup Strandvej 3
8250 Egå

Mvh

Anders
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Fra: Anders Brødsgaard
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand - Spørgsmål til evt ny lokalplan
Dato: 22. august 2017 23:05:24

Hej

(muligvis har I fået denne mail før - men jeg har ikke modtaget jeres sædvandlige autoreply på den, så for en
sikkerhedsskultur får I den lige igen)

Tsk for et godt og konstruktivt informationsmøde i tirsdags. Jeg har lige et ekstra spørgsmål i forhold til en evt
ny lokalplan for Skæring Stand.

Kan I oplyse hvad der kommer til at gælde for de eksisterende helårshuse/grunde? Bliver de også omfattet af de
krav der er i lokalplanen til byggehøjder, bebyggelsesprocent osv hvis der skal bygges om/til  - eller kan de som
nu fortsat bygge, sålænge at de holder sig inden for bygningsreglementet?

Mit nuværende hus er muligvis højere end de max højder der tales om i forslagene til lokalplanerne - og min
bebyggelsesprocent er pt på 30, også noget højere end det der pt diskuteres for den nye lokalplan.

Jeg tænker f.eks. på hvis jeg skal have nyt tag, eller vælger at rive huset helt ned for at bygge nyt - skal jeg så
overholde lokalplanen for området, eller skal jeg "bare" overholde bygningsreglementet som hidtil?

mvh

Anders Brødsgaard
Åstrup Strandvej 3
8250 Egå
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Fra: Christensen, Ann Færge
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Cc: Ann & Finn Christensen
Emne: Evt. ændring af Skæring Strand til byzone
Dato: 23. august 2017 13:06:36

Hej

Jeg har et spørgsmål, som jeg håber, jeg kan få svar på før afstemningen vedr. ændring af
Skæring Strand til byzone.

Der står i det materiale, der er sendt ud til alle grundejere, at for at få godkendt en evt. overgang
til helårsbrug skal "bebyggelsen opfylde det til enhver tid gældende bygningsreglement for
helårshuse".

Hvis det skal tages bogstaveligt, er det et meget begrænset antal huse, der kan opnå
godkendelse til helårsbrug, da huse, der er bygget for blot få år siden ikke opfylder de krav, der
gælder i dag.

Hvis et hus opfylder de krav, der fx gjaldt for fx 5-10 år siden, er det jo ikke uegnet til helårsbolig,
hvis der er en fornuftig opvarmningsmetode, god isolering osv.

Dette forhold er efter min mening et vigtig parameter, når man gør op med sig selv, om man skal
stemme for eller imod, og jeg håber derfor på en afklaring inden afstemningen.

Med venlig hilsen
Ann Færge
Sommerhusadresse: Ellestien 17, 8250 Egå
___________________________________________________________________

BEUMER Group A/S

PA for the Airport Director
Ann Færge
P.O. Pedersens Vej 10
8200 Aarhus N • Denmark
Phone: +45 87 41 41 41
Fax: +45 87 41 41 87
Mobile: +45 40 64 50 40
E-Mail: ann.christensen@beumergroup.com
Internet: www.beumergroup.com

"This e-mail and any attachments are confidential and may contain legally privileged information. If you are not the
intended
recipient, please reply to sender and delete this e-mail and any attachments from your system. Any unauthorized use,
disclosure or copying of this e-mail is prohibited."

___________________________________________________________________
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Fra: Tommy Knudsen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand til Byzone
Dato: 23. august 2017 13:07:14

Som ejer af Havbakkevej 69, Skæring, har jeg følgende bemærkninger.

Vi ser gerne at hele området bibeholder alle de grønne arealer.

Vedr. område 1, ønsker vi:

· 2,5 meters afstand fra bolig til skellinje
· Bebyggelsesprocent på 25 %
· Maksimal byggehøjde på 7 meter

Best regards/Venlig hilsen
Tommy Knudsen

Tlf:          +45 27270092
e-mail:     tommyk@mail.dk
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Fra: Rikke Goerlich
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Vedr. Overførsel af Skæring Strand til byzone.
Dato: 24. august 2017 08:29:24

Kære Center for Byudvikling og Mobilitet. 

Det er et rigtig godt stykke arbejde, der er udført af arkitekterne fra Arkitema Architects. Jeg håber, og 
tror, I vægter deres anbefalinger. 
Jeg er en af dem, der stemmer ja til forslaget om overførsel til byzone og mulighed for helårsbeboelse 
for de, som måtte ønske det. Det er i mine øjne en helt naturlig udvikling, som har været ønsket i 
mange år.

Da alles ønsker omkring Skæring Strand primært drejer sig om, at stedet fortsat skal være et naturskønt 
område, mener jeg, det er vigtigt at lægge vægt på, at huse ikke pludselig skal være dominerende, 
hverken i højde eller drøjde. 

Det ville være ærgerligt at give mulighed for, at at det er husene, der fanger øjet -  i stedet for det, vi 
sætter pris på, nemlig naturen og den helt særlige hensynstagen til samme, som pt er gældende 
herude. 

Jeg håber, at der bliver en byggehøjde på max 5 meter og en bebyggelsesprocent på max 20. 
Og – så håber jeg naturligvis, at vi er mange nok, der ser fordelen i, at vi kan få mulighed for at være 
sparringspartnere i et oplæg, der i den grad vedrører os. 

Det første er afhængig af det sidste, det er jeg udmærket klar over :-) 

De bedste hilsner

Rikke Goerlich
Nordmanvej 39
8250 Egå
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Fra: Kirsten Jensen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand
Dato: 24. august 2017 10:47:50

Til Byudvikling.

Vedr.. Skæring Strand!

Hvad er kommunens tanker omkring " det lille område 7" ?
Strandtoften, Løvsangervej, Strandrylevej???

Skal dette område friholdes fra helårs bebyggelse, der er ingen grunde der opfylder
kravene til helårs bebyggelse! Størrelse!

Ved evt. ja.
 Skal det så kun være muligt kun at udbygge i højden????
Eller bliver der givet kompensation til at udbygge i bredden???
Vi syntes at der blæser uendeligt mange løse ender i dette projekt!!
Vi oplever at beboerne læser og forstår det om sendte materiale, så det passer til deres
behov!

 Endvidere:
Er dette projekt tænkt som løsning af problemet med ulovligt ophold i sommerhuset hele
året?
Det er i givet fald så lettere at få tilgivelse end tilladelse!!

Ser frem til at høre kommunens holdning.
Med Venlig hilsen
Henning G. Jensen & Kirsten Lit B. Jensen
Strandtoften 28
8250 Egaa
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Til Center for Byudvikling og Mobilitet 

Skæring, d. 24. august 2017 

Vedr. Overførsel af sommerhusområdet ved Skæring Strand til byzone. 

1. Sommerhusejerne ikke ved hvilken lokalplan de stemmer om. Det vil utvivlsomt ”skræmme” mange
til at stemme nej eller slet ikke stemme – det samme som nej!

Kommunen bør, så detaljeret som muligt, fremlægge et bindene udkast til en lokalplan inden
afstemningen.

2. Det er uhensigtsmæssigt i forhold til et positivet valgresultat, at det er forudbestemt, at ens
sommerhus, ved overgang til byzone skal beskattes, som om det er en helårsbolig. Jeg er klar over, at
det sandsynligvis kan sælges til en højere pris efter overgang til byzone, men det er vel kun hvis køber
ønsker huset konverteret til helårsbolig? – I så fald kan skatten jo passende stige derfra.
Alternativet kan være, at sælger får mulighed for at vælge at indefryse skatten for værdistigningen
indtil et evt. salg.
Problemet med boligskatter er jo som bekendt, at det er en skat af en indtægt, som man ikke har.

3. Det altoverskyggende problem, hvis det bliver ”ja” til byzone, er at langt de fleste sommerhusejere
alligevel ikke kan få deres hus konverteret til helårsbolig – men alligevel skal betale den højere skat.
Det skyldes at det åbenbart forlanges, at det eksisterende hus skal opdateres til gældende
bygningsreglement - Alternativt rives ned. Det er, hvis det er korrekt, et fuldstændigt grotesk krav, af
indlysende årsager, som jeg vil undlade at remse op.

Kommunen bør, med al magt, sørge for, at det er bliver økonomisk muligt, at man kan bevare og
konvertere sit sommerhus, der i øvrigt er i en fornuftig stand, til en helårsbolig.

Min personlige mening vedr. lokalplanen: 

Bebyggelse: 

1. Det vigtigste for mig er, at afstande til skel bibeholdes, måske med udtagelse af skure på max. 10
kvm.

2. At der kun må bygges i et plan.

Andre bygningers max. højde og størrelse kunne evt. øges marginalt. 

Bebyggelsesprocenten kan principielt godt øges helt op til f.eks. 25% – så længe afstande til skel (5 m.) 
overholdes. Dette for at imødekomme dem, der gerne ville have bygget i mere end et plan. 

Man kunne også overveje at lade nabohøringer vægte højere end i dag for udfaldet af en ansøgning 
om en dispensation. Ingen vil vel tillade sin nabo at bygge noget, der potentielt forringer ens egen 
boligs værdi? 
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Øvrigt: 

Områdets nuværende karakter mht. grusveje, gadebelysning, grønne områder bør bevares. Dog bør 
”Sikker skolevej” i form af cykelsti overvejes, hvis det kan etableres ”nænsomt” ift. eksisterende 
udtryk. 

Til sidst vil jeg tillade mig, at anfægte selv afstemningsprocessen. 

1. Et stemmetal til ”Ja” på 75% anser jeg nærmest som umuligt. Jeg er indforstået med, at der skal
være et solidt flertal for en ændring, men det virker nærmest som om man gerne vil være
imødekommende, men så alligevel ikke.

2. At det er muligt at være i tvivl, ligeglad eller glemsom ifm. afstemningen og derved alligevel direkte 
tage stilling i form af et ”nej” virker meget betænkeligt ift. det demokratiske aspekt afstemningen
gerne skulle indeholde.

Afstemningen bør afgøres på baggrund af afgivne stemmer. 

Med venlig hilsen 

Laila Severinsen & Robert Pihlblad 
Hans Olsens Vej 13 (Zone 4) 
Skæring 
8250 Egå 



Fra: Anders Brødsgaard
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Spørgsmål til Omdannelse af Skæring Strand til byzone
Dato: 25. august 2017 08:28:44

Hej

Som også nævnt på det udmærkede informationsmøde I afholdt 15. august, synes jeg er høringsfristen er
ekstremt kort - især for dem der er fritaget for elektronisk post.
For at få en ide af hvor stort problemet er, vil jeg høre om I har mulighed for oplyse hvormange af de ca 1100
parceller der er ejet 100 % af personer som er fritaget for elektronisk post.

Desuden vil jeg høre om I kan oplyse hvormange parceller der er i hvert af del 4 områder som afstemningen
blev forestået opdelt i.

Mvh
Anders Brødsgaard
Åstrup Strandvej 3
8250 Egå

Mvh
Anders
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Fra: Casper
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Lokalplan
Dato: 25. august 2017 18:21:10

Jeg har sommerhus i skæring men forstår bekymringen hos husejerne med eksisterende grunde som har
helårsstatus men bygget i 1930érne  som kunne være at nedrivning som eneste mulighed hvis man vil bygge
nyt og derfor vil de helt sikkert stemme nej for forslaget da det så er tvunget til at følge den nye lokalplan og
derfor efterlade den i dårligere end de købte huset.

Jeg forslår derfor nedenstående kommer med som punkt i lokalplanen for skæring

"Grunde med helårshuse før omlæggelse til Byzone bibeholder de rettigheder som var gældende inden
byzone"

Mvh.

Casper Eriksen
Sommerhusejer Egå
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Fra: Lillian N Christensen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand ( Suplerende høringssvar )
Dato: 25. august 2017 22:34:02

Vil foreslå at der ved en evt. kommende ny (bevarende) lokal plan for området, at de 45
helårs hustande der er i sommerhus området ved Skæring Strand, de beholder deres
rettigheder med hensyn til bygge procent og højde og afstand til skel som de har nu.

Mvh Lillian N Christensen
Bjergfyrvej 2 8250 Egå  
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Fra: Trine Grosen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Evt. zoneændring for Skæring Strand.
Dato: 26. august 2017 11:20:36

HØRINGSSVAR:

Som ejere af ejendommen Krusemyntevej 4, Skæring, 8250  Egå, er vi positivt stemt for en
zoneændring.

Primært ser vi helst, at der udarbejdes og vedtages en lokalplan af bevarende karaketer, så
området i store træk forbliver, som det er nu. Her tænker vi især på byggehøjder og
skelafstande. Det vil være fint, om bebyggelsesprocenten hæves til eksempelvis 20%, det vil
give mange grundejere mulighed for at bygge et lidt større hus uden eksempelvis en meget
fordyrende løsning i form af kælder, og det vil tilgodese de mange, der er bekymrende for
opførelse af meget høje bygninger.

Ved Skæring Strand er der 45 ejendomme med “født” helårsstatus. Mange af disse borgere har
udtrykt sig negativt om en zoneændring, fordi de ved en sådan stilles dårligere, end de regler,
de har nu med hensyn til nybygning og/eller om- og tilbygning.

Vi vil derfor foreslå, at der i den evt. kommende lokalplan tages højde for disse 45 husejere, så
de fremadrettet har samme rettigheder, som de har idag med hensyn til omforandring eller
nybygning af hus på deres grund. Det vil ikke kunne genere området generelt, da husene jo
allerede står der, men det kan være af afgørende betydning for disse 45 ejeres tilgang til et
JA til zoneændringen.

Med venlig hilsen

Trine og Michael Grosen
Krusemyntevej 4,
8250 Egå
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Jeg deltog i mødet Tirsdag den 15 August. 

Har sommerhus på Svinbovej 27, Zone 4. 

Hermed mine kommentarer. 

1. Hvis byzone vedtages, så vil værdien af samtlige sommerhuse være grundens værdi!
2. Det vil ikke kunne lade sig gøre at få byggegodkendelse gennemført uden at nyt hus opføres efter

det nye bygningsreglement 2020!
3. Jeg har selv et hus fra 2005 , som ikke engang kan blive godkendt efter de nye regler.

Tæthedskravene er så krævende at vi skal skifte tag, samt vinduer udbedre tæthed samtlige steder
hvor der er en eller anden form for udtag i muren.   Det vil kræve lige så meget som at genopføre et
nyt hus.

4. Hvorfor havde man ikke en med som evt kunne komme med et indlæg vedr. 2020 reglementet.?
Hr og fru Jensen har ikke nogen chance for at sætte sig ind i de fremtidige krav.

5. Jeg arbejder selv med byggebranchen og vi uddanner sammen med leverandører, håndværkerne til
det som kommer til at møde dem i fremtiden. Det er næsten en umullig opgave.

6. Værst er det for alle dem som restaureret eller bygget nyt sommerhus inden for nyere tid. Uanset
hvordan hvad, så kommer alle til at lave omfattende forbedringer for at få sit hus godkendt efter
det nye byggereglement.

7. Tanken om at dele op i 4 zoner, må være for at man yderligere vil forbedre mulighederne for dem
som bor i zone 1. De har samtidig fået alle fordelene i forvejen med bl.a indlagt fjernvarme.

8. Hvis en godkendelse til feks 1.2 og 3 gennemføres, så vil det være sandsynligt at det
tilbageværende sommerhus område vil være mindre attraktivt end før. Ejendomsværdierne vil
falde, men vil Skat se sådan på det? Der vil blive skabt et billede lignende de områder hvor
kolonihaver ligger midt inde i byzone.

9. jeg stemmer klart nej, da der ikke er nogen idé i at vores sommerhus ikke kan godkendes til
helårsbeboelse, medmindre det brydes ned og nyt hus opbygges. Det vil sige at det alligevel kun
har grundværdien.  Jeg har ikke et ønske om at blive beskattet yderligere i en årrække for noget
som i princippet falder i værdi.

Mvh Kim Bomholt 
Fruenshøj 46  

8541  Skødstrup 
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Fra: Birgit Larsen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Cc: Birgit Larsen
Emne: Overførsel af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone.
Dato: 27. august 2017 11:05:33

Til Center for Byudvikling og Mobilitet,

Trafiksituationen i området - især på tilkørselsvejene ( Vj1 og Vej2 ) - er kun sporadisk
berørt i redegørelsen for konsekvenser ved en konvertering.

Der er allerede i dag stort trafikalt pres på f.eks. Strandvangsvej, hvor trafikken er totalt
ureguleret og ukontrolleret. Denne situation er helt uacceptabel for os der bor her, og for
alle der færdes her dagligt.

Ved en evt. konvertering vil dette pres forventes at blive forøget i væsentlig grad, og
bredere kørebaner, gadebelysning og fortove vil ikke løse dette problem.

Er der i analyseperioden foretaget trafikmålinger og hastighedskontroller på indfaldsvejene
( Vej1 og Vej2 )? Dette er i så fald ikke beskrevet i redegørelsen.

Før der kan udarbejdes en lokalplan må dette område nødvendigvis opprioriteres og
analyseres, så planen m.h.t. infrastruktur bygger på et sagligt grundlag.

- En fremtidssikret løsning vil være at etablere en "genvej" fra Grenåvej ind i midten af
området. Herved vil presset på alle veje i området blive lettet, og derudover vil køretiden
ud af området forkortes for langt de fleste beboere.

- Etablering af hastighedsregulering  i form af tydelig skiltning, vejchikaner, vejbump
mm.

- Jævnlig tilstedeværelse af færdselspolitiet ( evt. fotovogne ) - som forebyggende indsats
og som signal om, at færdselsreglerne for bymæssig bebyggelse også gælder her - og at
myndighederne er parate til at håndhæve dem.

- Bedre busservice med flere afgange  - også om aftenen.

I håb om mit indlæg vil blive taget i betragtning

MVH
Birgit Larsen
Strandvangsvej 44
8250 Egå

mail : birgit.dot@gmail.com
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Fra: Britta Hæstrup Hæstrup
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Vores kommentarer vedr. Skæring Strand
Dato: 27. august 2017 11:53:49

Hej

Vi ønsker helt overordnet at bibeholde sommerhusområdet på Skæring Hede som et
sommerhusområde. 
Vi kan godt se, at områderne tættest på Egå allerede ligner "bymæssig bebyggelse".
Vi har i de sidste mange år undret os over, at flere og flere familier har bosat sig i området
og bygget sig nye parcelhuslignende huse, uden at der er blevet grebet ind - 
Såfremt det ender med, at området bliver ændret til byzone, så håber vi, at lokalplanen vil
respektere bibeholdelse af grusveje uden gadelys, bevaring af nuværende grønne områder
samt at der kun må bygges i 1 plan. 
Vi ønsker, at det skal være frivilligt om man vil tilslutte sig fjernvarme, således at de, som
fortsat ønsker at benytte deres hus som sommerhus uden tilslutning til fjernvarme, ikke kan
pålægges en tilslutningsafgift.
På borgermødet blev der fortalt om, at afstemningen evt. kommer til at foregå zonevis. Det
vil være ønskeligt og vel også rimeligt, om vi har den information Inden vi går til
afstemning.

Med venlig hilsen
Britta Hæstrup og Kurt Christiansen
(Nålestien 5)
Bag Hjelm 5
6200 Aabenraa
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Fra: Jeppe Mandrup
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Høring vedr. Skæring Strands afstemning om byzone.
Dato: 27. august 2017 16:06:26

Hermed høringsvar med frist den 29.august 2017.

Jeg har sommerhus i Skæring Strand og forstår at der er bekymring hos de oprindelige
helårbeboere med helårsstatus f.eks bygget i 30´erne, såfremt det bliver et "JA" til
helårsbeboelse, vil de blive underlagt en evt. ny lokalplan. Derfor vil det evt. forringe deres
mulighed for  at tilbygge eller nedrive og bygge større, som nogle nok havde en
forventning om at de kunne. Jeg mener at de oprindelige helårsbeboere med helårsstatus
på huset bør få en dispensation eller at grunde med helårshuse før evt. omlæggelse til
byzone bibeholder de rettigheder som var gældende inden den evt. kommende byzone (
ved et ja ). 

Mvh. Jeppe Mandrup

ejer af Havmågevej 9, 8250 Egå
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Center for Byudvikling og Mobilitet 
Kalkværksvej 10 
8000 Århus C 

Vedrørende.: Deres skrivelse ad 16. august d.å. omhandlende Skæring Strand. 

På foreningens ordinære generalforsamling d. 26. juni d.å. blev der under punktet ”eventuelt” 

drøftet om der blandt de fremmødte var stemning for at Skæring Strand skulle overføres til byzone. 

Alle var enige om at en overførsel ville være en god idé, såfremt at det ikke ville gå ud over 
områdets rekreative tilsnit. Med dette menes, at regler for fremtidig helårsbebyggelse vil i den 
kommende lokalplanvil begrænse bebyggelsernes omfang til noget nær det der er gældende for 
den eksisterende sommerhusbebyggelse. 

Dette medfører at den kommende lokalplan mindst må indeholde følgende: 

• kun én bolig pr. grund

• ikke yderligere udstykningsmuligheder eller grundstørrelse på minimum 1.200 m2

• lav bebyggelsesprocent, f.eks. 25 %

• højst én etage

• maksimal højde på bebyggelse 5-6 meter fra eksisterende terræn

• 5 meters afstand fra bolig til skellinje (tættere ved naboaccept/høring)

• 2 meters afstand til carporte og skure (tættere ved naboaccept/høring)

• Kun levende beplantning i skel (er allerede gældende for området v. Bynksminde)

Endvidere vil det være en god ide at man i lokalplanen laver det obligatorisk at alle grundejere 

skal bidrage til vedligehold af områdets veje, da vejene mange steder ikke får den fornødne 

vedligeholdelse, hvilket oftest skyldtes manglede vilje til at bidrage til dette. 

Med venlig hilsen 

Grundejerforeningen Bynksminde 
Hinkærvej 13 
v/Steen Schmidt-Pedersen 
8250 Egå 
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Fra: annaloy@mail.tele.dk
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Forslag til lokalplan Skæring Strand - en haveby
Dato: 27. august 2017 17:11:53

Til Center for byudvikling og mobilitet, Aarhus Kommune

Forslag til lokalplan Skæring Strand

Jeg vil foreslå, at området Skæring Strand overgår til at være Haveby svarende til de
havebyer, der er i København.
Fordelene er:
- området kan bevare sin unikke karakter
- kommunen behøver ikke investere i store omlægninger
- huse kan godkendes til helårsbolig uden kæmpemæssige ombygninger (svarende til
havebyerne i København)
- en haveby vil være et alternativ til mange andre boformer i Aarhus - Skæring behøver jo
ikke stræbe efter at blive ligesom Risskov og Egå

Skæring Strand er i dag et helt særligt område med en særlig kultur og natur, der er
opbygget gennem mange årtier. En sådan karakter kan man ikke planlægge og designe.
Derfor er det vigtigt at bevare dette unikke sted samtidig med at det bliver lovligt at bo der.
En haveby kan netop give mulighed for bevaring og helårsstatus.  

Venlig hilsen
Ann Aloy Kilpatrick
Klirevej 10, Skæring Strand
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Bekymringer vedrørende konvertering af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. 

Vi købte Havlundsvej 32 og Strandvangsvej 128 i 2004 og betalte en større pris for ejendommen, da der er 
havudsigt på trods af, at den ligger i 3.række. Vi er meget bekymrede for, at vi kan miste vores havudsigt og 
natur, hvis området bliver konverteret til byzone, da man så må bygge højere og større huse. Det vil 
medføre, at vi mister penge på vores ejendom, som desuden også bliver mindre attraktiv og mindre værd!  

Vi har købt vores hus på grund af den skønne udsigt og natur, men frygter nu at få en udsigt, som består af 
højere og større huse, som stjæler udsigten og naturen fra os. Vi har altid haft helårsstatus på vores bolig, 
mens ”andre” har boet ulovligt hele året i deres sommerhuse i Skæring. Hvis området bliver til byzone, kan 
sommerhusejerne pludselig eje et sommerhus, som bliver mere attraktivt og med en større salgsværdi, 
mens vi andre, som har helårsstatus mister værdi på vores huse. Vi synes ikke det er i orden, at vi nærmest 
bliver ”staffet” , og at sommerhusejerne, som har boet ulovligt, bliver belønnet!   

Vi vil gerne have en garanti for, at der ikke kan bygges højere og større boliger på sommerhusgrundene, da 
vi ellers bliver frarøvet udsigt, natur og økonomi. 

 Hvis vi skal gå ind for en helårsstatus, skal det være på betingelse af, at nuværende byggeprocent og højde 
bibeholdes, som de er nu på de eksisterende sommerhuse.. 

Huset består af en bolig og to forretninger og er delt op i to ejerlejligheder, og da vi ejer begge, har vi så to 
stemmer, da det er to selvstændige ejendomme? 

Med venlig hilsen 

Ulrik Tiffany Lind Poulsen  

Dorte Frikke Lind Tiffany     
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Bekymringer vedrørende konvertering af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. 

Vi købte Havlundsvej 32 og Strandvangsvej 128 i 2004 og betalte en større pris for ejendommen, da der er 
havudsigt på trods af, at den ligger i 3.række. Vi er meget bekymrede for, at vi kan miste vores havudsigt og 
natur, hvis området bliver konverteret til byzone, da man så må bygge højere og større huse. Det vil 
medføre, at vi mister penge på vores ejendom, som desuden også bliver mindre attraktiv og mindre værd!  

Vi har købt vores hus på grund af den skønne udsigt og natur, men frygter nu at få en udsigt, som består af 
højere og større huse, som stjæler udsigten og naturen fra os. Vi har altid haft helårsstatus på vores bolig, 
mens ”andre” har boet ulovligt hele året i deres sommerhuse i Skæring. Hvis området bliver til byzone, kan 
sommerhusejerne pludselig eje et sommerhus, som bliver mere attraktivt og med en større salgsværdi, 
mens vi andre, som har helårsstatus mister værdi på vores huse. Vi synes ikke det er i orden, at vi nærmest 
bliver ”staffet” , og at sommerhusejerne, som har boet ulovligt, bliver belønnet!   

Vi vil gerne have en garanti for, at der ikke kan bygges højere og større boliger på sommerhusgrundene, da 
vi ellers bliver frarøvet udsigt, natur og økonomi. 

 Hvis vi skal gå ind for en helårsstatus, skal det være på betingelse af, at nuværende byggeprocent og højde 
bibeholdes, som de er nu på de eksisterende sommerhuse.. 

Huset består af en bolig og to forretninger og er delt op i to ejerlejligheder, og da vi ejer begge, har vi så to 
stemmer, da det er to selvstændige ejendomme? 

Med venlig hilsen 

Ulrik Tiffany Lind Poulsen   

Dorte Frikke Lind Tiffany    
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Fra: Jens Anker Nielsen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring strand til byzone .
Dato: 27. august 2017 19:01:18

Bemærkninger vedr. Skæring strand til byzone.

1. Overordnet ønskes området bevaret i sin nuværende karakter.

2. Ønsker cykel-og gangsti langs Strandvangsvej m.parkbelysning.(ikke gadelamper)

3. Som beboere  i område 3, ønsker vi ikke højere bebyggelsesgrad. Altså  bibeholde   sommerhusregulativet
m.15% og 5,5m. højde.

4. Ovennævnte ønsker lægger op til, at vi vil se positivt på helårsstatus.

Mvh.  Birgit Stig & Jens Anker Nielsen , Gyvelvej 8 ,  Egå.

Dok. 55

mailto:byudviklingogmobilitet@aarhus.dk


Fra: Minna Jæger Pedersen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: godkendelse til helårsbeboelse
Dato: 27. august 2017 19:38:15

Vedr. Under Lindene 6, 8250 Egå

Bygningen på ovennævnte adresse er et fuldmuret hus bygget i 1992 efter daværende
foreskrifter.

Hvis området overgår til bymæssig bebyggelse, vil mit hus så kunne godkendes til
helårsbeboelse.

Hvis nej. Hvad er da til hinder herfor?

Venlig hilsen
Minna Pedersen
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Fra: Berit Arndal
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Lokalplan
Dato: 27. august 2017 20:11:34

Til:

Aarhus Kommune

Center for Byudvikling og Mobilitet

Kalkværksvej 1

8000 Aarhus C.

byudviklingogmobilitet@aarhus.dk

Forslag til Lokalplan Skæring Strand

Bygge restriktioner:

Bebyggelses %. Grunde mindre end 800 m2  20%

 Grunde større end 800 m2     15%

Afstand til skel for beboelse 5 meter

Afstand til skel for udhuse og garager 2 meter, mulighed for at bygge i skel med dispensation og nabo godkendelse

Max. En bolig pr. grund

Max en etage, max bygge højde 5 meter

Levende hegn i skel

Ingen udstykning under 1200 m2

Bevaring af Mindelunden

Lav hastigheds område Max. 40 Km/t på kommuneveje Max. 20 Km/t på øvrige veje ( Grusveje )

Jeg mener at uanset om afstemningen bliver ja eller nej, så har vi brug for en lokanplan.

MVH.

Ulf Arndal

Alkevej 1

8250 Egå

40520847
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Fra: Dorthe Normann Nielsen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand til byzone
Dato: 27. august 2017 20:40:07

Hej

Som grundejere af Strandvangsvej 79, 8250 Egå har vi med glæde læst Aarhus Kommune og Arkitemas oplæg
ved en evt. omlægning til byzone.

Vi har dog følgende kommentarer.

1: Vi vurderer at det vil være uhensigtsmæssigt at åbne op for en byggehøjde højere end aktuelle på 5m. Pr. nu
er alle huse i 1 eller 1,5 plan, og dette er i den grad med til at sikre områdets karakter som en grøn oase.

2: Aktuelt og fremtidigt er der behov for sikker skolevej og vej til daginstitutioner. Vi synes derfor at Arkitemas
anbefaling om opgradering af sti langs markerne er højaktuel og en god ide. Desuden tænker vi at det ville være
oplagt med krav om at samtlige stikveje op mod stien skal have en åbning mod stien. Pr dd., er fx.
Krusemyntevej lukket mod stien med en hæg.

3: Strandvangsvej på vandsiden. Mange huse er aktuelt bygget helt i skel, enten som hus eller skur, carport eller
lignende. Dette hæmmer havkig for forbipasserende. Vi kunne godt tænke os at en evt. lokalplan tog højde for
at bevare havkigget fra Strandvangsvej, fx. ved at lave regler om skellinier der faktisk bliver overholdt på dette
stykke.

Med venlig hilsen

Dorthe og Asbjørn Nielsen
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Fra: Stefan Werge
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand - Særstatus for nuværende helårshuse.
Dato: 27. august 2017 21:18:59

Hej,

Jeg støtter op omkring at de nuværende huse med helårsstatus, får en særstatus i en eventuel ny lokalplan, der
giver disse ret til at bygge samme antal
kvm. som de har i dag.

Hilsen
Stefan Werge
Hægvej 11
Egå, Skæring
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Fra: Mariann Severinsen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Re: Bemærkning
Dato: 27. august 2017 22:05:45
Vedhæftede filer: MS Strandbeskyttelseslinie.pdf

I forbindelse med evt. overførelsel af området i Skæring fra sommerhusstatus til byzone,
skal der udføres en lokalplan.

Vil kommunen i forbindelse med et sådant zoneskifte ændre strandbeskyttelseslinien
kollektivt  eller vil det være op til den enkelte lodsejer at søge individuelt
dispensation?
Ændre den nye planlov og evt. overgang til byzone mulighederne for dispensation i
forhold til strandbeskyttelseslinien?

Mvh
Mariann Severinsen
Matr.nr.: 5en og 5ix
Strandvangsvej 117
8250 Egå
Tlf.: 25341255

Den 22. august 2017 kl. 12.31 skrev Mariann Severinsen
<mariann.severinsen@gmail.com>:

Jeg var til møde i Rådhushallen i Aarhus den 15.aug. omkring sommerhusområdet i
Skæring ved aarhus.

I havde der et kort hvor i havde opdelt området i 4 zoner. 

Jeg har en grund som er delt i 2, men samlet martrikkel. Grunden hvor mit hus står ligger
i zone 1, og grunden i zone 3.

Jeg er en del af grundejerforeningen og ved min næstformand osse har sendt mail til jer
om dette problem for flere husstande.

Mvh. Mariann Severinsen
 Strandvangsvej 117
 8250 Egå
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Aarhus,	Skæring	Strand	d.	27/8	2017	

Bemærkning	vedr.	konvertering	af	sommerhusområdet	Skæring	Strand	til	byzone.	

Pkt	1)	Jeg	vil	gerne	henstille	til	byrådet	at	man	genoverveje	præmissen,	de	generelle	kriterier,	for	
ansøgningen	om	konvertering	af	Skæring	Strand	til	byzone.	Jeg	vil	umiddelbart	argumentere	at	det	
kan	være	svært	at	få	øje	på	behovet	for	at	inddrage	netop	Skæring	Strand	til	yderligere	areal	til	
byvækst	–	specielt	når	man	tænker	på	hvordan	byen	vækster	mod	nord	og	vest.	Det	kunne	
argumenteres	at	en	konvertering	af	området	til	byzone	mere	tjener	som	en	politisk	”smart	måde”	
at	løse	problemstilling	omkring	den	uretmæssige	anmeldelse	af	fritidsboliger	til	helårsbeboelse.	

Pkt	2)	Jeg	vil	anmode	byrådet	genoverveje	hvorvidt	tidsrammen	i	denne	proces	er/har	været	
tilfredsstillende?	Som	grundejer	sidder	man	tilbage	med	et	indtryk	af	en	forhastet	proces	for	at	nå	
en	ansøgnings-deadline,	hvor	man	bare	er	kommet	for	sent	i	gang	med	arbejdet	til	at	det	kan	
udføres	med	rettidig	omhug.	Specielt	saver	jeg	en	konstruktiv	dialog	og	en	værdig	proces	i	
forbindelse	med	udarbejdelsen	af	en	lokalplan	for	området.	Endvidere	vil	jeg	anmode	byrådet	
genoverveje	hvorvidt	de	finde	den	udsende	redegørelse	til	grundejerne	fyldestgørende	i	henhold	
til	Erhversstyrrelsen’s	retningslinjer,	specielt	finder	jeg	redegørelsen	vedr.	de	økonomiske	
konsekvenser	særdeles	mangelfulde.	

Pkt	3)	Jeg	vil	anmode	byrådet	om	at	der	i	forbindelse	med	udarbejdesen	af	en	lokalplan	for	
området	tages	hensyn	til	de	ca.	45	grundejere	med	helårsstatus,	som	i	god	tro	har	erhvervet	
helårsbeboelse	i	området.	Det	ville	være	demokratisk	dybt	bekymrende	hvis	disse	grundejeres	
vilkår	klart	forringes	i	forbindelse	en	evt.	ny	lokalplan.	Jeg	henstiller	derfor	til	at	disse	grundejere	
bibeholder	deres	ret	til	30%	bebyggelsesgrad,	skellinjer	og	højde.	

Med	venlig	hilsen,	

Tommy	Kjærgaard	Nielsen	
Plantagevej	43	
8250	Egå		
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Foreningen  Skæring  Strand.
Skæring Strand, den 28. august 2017. 

Center for Byudvikling og Mobilitet 
Kalkværksvej 10       
8000 Aarhus C 

Vedr.: Ændring af Skæring Strand til byzone 

Vi fremsender herved vore bemærkninger til informations- og debatmøderne den 15. august og det 
fremsendte skriftlige materiale. 

* Med forbehold for Aarhus Byråds godkendelse af, at afstemningen for ændring af Skæring
Strand til byzone, vedtages at blive opdelt i 4 afstemningsområder, må det være en
betingelse, at afstemningsresultatet i et eller flere områder akkumuleres med
afstemningsresultatet i efterfølgende afstemningsområder.
Ved opdeling i 4 afstemningsområder tilvejebringes oplysninger om, hvor stor interessen for
ændring til byzone har været i de enkelte områder og for hele Skæring Strand.

Det bemærkes i den forbindelse at afstemningsområderne 2 og 3 begge er sammenhæn-
 gende med område 1. 

* Vi håber at Aarhus Kommune har en ambition om at Skæring Strand i høj grad  bevarer
sit nuværende islæt at grønt område ikke blot i de rekreative frirum, men også hvad
angår skelbeplantning mod nabo. vej o. lign., og samtidig giver mulighed for en
varieret boligsammensætning.

* Skæring Strand byder på grundlaget for udvikling af et bo område med tydeligt islæt af
UNIKT grønt område ved Aarhus bugt, med enestående muligheder for det perfekte liv   -  for
børnefamilier, enlige og ældre,   -    der er markant anderledes end byboliger, havneboliger
eller boliger vest for Aarhus
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* HØJDE og PLACERING PÅ GRUND.  Vi skal Ikke have bebyggelser i  8,5 m højde, men en
højde der giver mulighed for en differentieret boligmasse.
Da området har forskellige karakteristika bør byggehøjden variere, så der bliver mulighed for
nytænkende byggeri.
For visse dele kan der efter sagkyndig vurdering anbefales en byggehøjde på 6 m.

Med hensyn til placering på grund skal vi være opmærksom på, at området i stor 
udstrækning er matrikuleret i 1930'erne, med grunde i forskellige dimensioner og 
størrelser, som gør at bygningsreglementets bestemmelse om bebyggelsers placering mindst 
2,5 m fra skel bør fastholdes. 

Den mulige bebyggelsesgrad bør for fastholdelse af områdets karakter overvejes til max 25 %
i stedets for bygningsreglementets 30 %.  

De nævnte angivelser skal ses i sammenhæng med bestemmelsen om, at højden på 
facadevæg mod skel  -  ikke må overstige afstanden til skel x 1,4.          
D.v.s. bygger man 2,5 m fra skel, må højden på facadevæggen mod skel ikke overstige 3,5 m.

* BYGNINGSMÆSSIGE ÆNDRINGER.  Udgangspunktet er at alle boliger er GODKENDT efter
gældende bestemmelser på opførelses tidspunktet, det drejer som om energimæssige
forhold, om bestemmelsen om mindst een  adgangsvej til boligen i niveau med omgivelsen i
stueplan,  og mange andre bestemmelser, dette skal fastholdes på samme måde, som det er
gældende for helårsboliger i bl.a. Aarhus City

Skulle myndighederne stille krav til energimæssig opgradering af eksisterende boliger eller
andre bygningsmæssige ændringer, bør bestemmelserne i bygningsreglement 2000 være
grundlaget for evt. ændringer.
Der skal derudover for nuværende bebyggelser efter individuel vurdering gives
DISPENSATION (som der er lovmæssig grundlag for) til, at opfyldelsen af nuværende
bestemmelser skal være gennemført senest i år 2040.

Kravet om individuel tildeling af dispensation skal ses i lyset af, at en stor del af de
ældre bygninger i 2040 må anses for at være erstattet af nye boliger, hvorfor en opgradering
nu, vil være spild af penge.

* INFRASTRUKTUR. Skulle overgang til byzone medføre investeringer i infrastruktur, der kan
kræves betalt af grundejerne  -  hvad vi ikke tror vil være tilfældet,  -  skal sådanne betalinger
for pensionister kunne indefryses, på samme måde som er gældende for ejendomsskatter.
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Følgende investeringer i infrastrukturen skal anbefales: 

a) Cykel-gangstier. For at sikre sikker trafik/skolevej for cyklister og gående, skal der
etableres cykel-/gangsti fra Åstrup Strandvej, Plantagevej og Strandsvangsvej til Skæring
Skole, samt fra Skæring Hedevej, Havlundsvej, Havagervej, langs markarealet med
tilslutning til Skæring Skole.

b) Fartchikaner. Farten på Åstrup Strandvej, Plantagevej og Strandvangsvej samt Skæring
Hedevej skal dæmpes ved etablering af forskudte plantechikaner eller anden fartdæmpende
foranstaltning,  der udover at sikre lavere fart, også vil falde ind i det øvrige grønne miljø.

* OPHOLDS- OG AKTIVITETSOMRÅDE.

Med det formål at give de rekreative områder et løft bør Aarhus Kommune tilvejebringe
plads i Svinboskoven,   -  længst væk fra beboelserne   -  der kan omdannes til opholds-  og
aktivitetsområde for børn og alle andre aldersgrupper.

* SAMARBEJDE:

Vi foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra Teknik og
Miljø samt Foreningen Skæring Strand til udarbejdelse af  lokalplan for området.

Vi der repræsenterer grundejerne vil i høj grad kunne bidrage til processen, med den store
viden vi har om forholdene ved Skæring Strand, og de forventninger grundejerne har.

* TIMING.  Vi er på møde med Center for Byudvikling blevet orienteret om, at fra
Planlov 2017's vedtagelse og vejledninger og bekendtgørelser foreligger, vil
udarbejdelsen af orienteringsskrivelse incl.afstemning, lokalplan, høringsfase,
landsplandirektiv og øvrig myndighedsbehandling  KAN GÅ OP TIL ET ÅR.

Samme melding har vi ved skrivelse af 8. juni 2017 modtaget fra repræsentant for
den Socialdemokratiske byrådsgruppe.

D.v.s.  at alt vil være gennemført senest ved udgangen af 2. kvartal 2018..

Den af forvaltningen udarbejdede tidsplan, der anslår at processen tidligst er 
afsluttet ved udgangen af 2018 og måske først ved udgangen af 2019, skal forkortes 
mest muligt. 
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Aarhus Kommune annoncerer med en tidsplan for udarbejdelse af lokalplan på 1 år, 
hvorfor den fremlagte tidsplan vurderes uhensigtsmæssig lang. 

KOMMUNIKATION. Når Aarhus Kommune informerer grundejerne om 
afstemningsprocessen vil det være vigtigt, at der samtidig gives en orientering om
hovedelementerne i en kommende lokalplan. 

Da vi er bekendt med, at en del af de ældre grundejere ved Skæring Strand modtager 
meddelelser fra Aarhus Kommune pr. brev (ikke e-boks), og samtidig er borgere der 
benytter deres sommerhus helt frem til 1. november, vil vi foreslå at stemmesedler 
og øvrig kommunikation til brevmodtagere sendes til både deres folkeregister 
adresse og Skæring adresse. 

Vi håber, vores bemærkninger bliver en del af den videre proces frem til opnåelse af status som 
byzone. 

Venlig hilsen   
Foreningen Skæring Strandby 
Willy Bregnhøj   
Formand 



Fra: jens erik sørensen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand byzone
Dato: 28. august 2017 10:38:59

Bemærkninger vedr. ovennævnte:

Vedr. "afgrænsning af området"

Ved indretning af legepladser, P.pladser o.lign .i Svinboskoven, vil det give en øget
belastning af Svinbovej, hvis legeplads m.m. bliver etableret i den sydlige del. Ved
etablering i nord, vil også Skovfyrvej, Noblisvej og Granstien blive yderligere belastet.
Hvem skal betale for den ekstra vedligeholdelse af disse veje??
Alternativ er at åbne Svinbovej direkte til Grenåvej via Skovlundsvej og/eller åbne
Ellestien igen ud til Åstrup Strandvej.

Vedr. "kommunens ansøgning-------"

Vil redegørelse om "konsekvenserne for den ENKELTE grundejer" blive udsendt inden
afstemningen, eller først sammen med stemmeseddel??

Vedr. "afstemningsområder"

Det bør være hele området afstemningen gælder for og ikke kun for delområderne.

Eks. Område 1 stemmer ja med 100%. Områderne 2-3-4 stemmer ja med 74% hver. Kun
område 1 kommer i byzone, trods total for hele området er over 75% ja.

Eks. Område 1 stemmer ja med 74%. Områderne 2-3-4 stemmer ja med 100% hver.
INGEN kommer i byzone, trods total for hele området er over 75% ja.

Afstemning der ikke dækker hele området vil derfor ikke være demokratisk.

Vedr. "infrastruktur"

De grundejere, der har skel til de offentlige veje, bør inden afstemningen, få at vide at
nogle af dem måske skal afgive et areal til udvidelse af veje, fortov evt. cykelsti og
vejbelysning.

Med Venlig hilsen
Hanne Sundorf Sørensen
Jens Erik Sørensen
Svinbovej 19

Michael Sundorf Sørensen
Nordmanvej 23
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Fra: Karen Haagensen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Vedr. ændring af Skæring Strand, fra sommerhusområde til byzone
Dato: 28. august 2017 10:56:06

Høringssvar vedr. ændring fra rekreativt område til helårsområde:
Skæring Hede Nord område har gennem de sidste 10-15 år udviklet sig til et
område der er plaget af støv (der er direkte sundhedsskadeligt), fartproblemer,
periodisk dårlige veje og en markant øget belastning af vejene. Under halvdelen af
områdets grundejere er tilmeldt det lokale Vejlaug. Åstrup Strandvej er et
sikkerhedsmæssigt trafikproblem, specielt for cyklister og gående. Hvorfor har
man ikke for længst etableret en cykelsti når en byrådspolitikker postulerer at
området, fra slutningen af 1990`erne de facto har været helårsbeboelsesområde?
Vi ved at en af grundene til de øgede problemer er ulovlig beboelse samt at et
større antal private virksomheder har nedsat sig i området.

Hvis det skulle blive et ja til helårsbeboelse, hvad kan Århus Kommune så
bidrage med til løsning af fart, støv og vejbelastnings problemer?? Kunne
man evt. forestille sig at Århus Kommune fastsatte krav til belægnings
materiale med henblik på at mindske støvproblemer samt gøre vejene mere
cyklist venlige? Områdets grundejere har til dato ikke formået, trods flere
tiltag, at løse de markante problemer. Problemer der, ved overgang til
byzone, højst sandsynligt, vil øges betragteligt. Infrastrukturen hænger ikke
sammen.

Desuden:
Foreningen Skæring Strandby repræsentere ikke området, men kun
medlemmer af foreningen (hvor mange?). De repræsenterer absolut ikke os,
og os bekendt heller ikke en stor del af områdets grundejere.

Hvad er begrundelsen, fra Kommunens side, at Skæring Strand skal udvikle
sig til helsårsstatus, udover at lovliggøre den ulovlige benyttelse, der sker i
dag?  Kommunen har intet gjort ved ulovlig beboelse, men ved man i det
hele taget hvor mange der bor ulovligt i området?? Skæring området er en
meget lille del af Århus Kommune, så hvad er argumenterne for lige netop at
ændre et rekreativt område til helårsbeboelse?????????

Lokalplaner er jo aldrig nogen sikkerhed, da der kan ændres på dem, ved
lille antal høringer, som kun dækker grundejer der er naboer. Der er nogle
fællesgrunde, som f.eks. Ericavej 1 vi er medejer af, der er tinglyst, at der
ikke må bygges på grunden.
Kan Kommunen ændre tinglysningen via lokalplan? Hvad er overvejelserne
i.f.t. fællesgrundene, på vand siden???? Og hvad med vores stier i
området???

Ved overgang til byzone, hvor vi beholder sommerhusstatus og senere
ønsker et nyt sommerhus på grunden. Kan vi beholde sommerhusstatus,
selvom vi river et gammel sommerhus ned og bygger nyt sommerhus???

Med venlig hilsen
Ole Lauritsen og Karen Haagensen
Under Rønnene 26, Skæring
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Bemærkning vedr. afstemning om helårsstatus for Skæring Strand sommerhusområde 

Min mand og jeg bor i et sommerhus i ”delområde 08”. I modsætning til mange af vore 

naboer, bor vi her ganske lovligt, idet min mand er førtidspensionist. Sommerhuset købte vi i 

1991. Vi har altid elsket området og planlagt, at når vi blev pensionister, ville vi bo her hele 

året, og ikke bare fra maj til september. Da min mand så blev syg i 2005, besluttede vi at 

sælge parcelhuset inde i landet og flytte herud til vandet og roen, og siden har vi ikke set os 

tilbage.  

Jeg fortæller dette for at belyse, hvordan vi ser på området. Vi har set det forandre sig 

gennem over 25 år, hvor mange er flyttet herud og der er bygget mange huse af en helt 

anden karakter, end de oprindelige. Men Skæring er stadig et pragtfuldt og naturskønt sted. 

Vi læser i den udsendte analyse, at såfremt området overgår til helårsstatus, kan vi forvente 

en del mere trafik hele året. Det tror vi nu ikke på, idet der allerede er helårsbeboelse i langt 

de fleste huse og masser af trafik hele året. Derfor forstår vi godt, at rigtig mange ønsker en 

lovliggørelse af de eksisterende forhold. For det er i praksis det, det drejer sig om. 

Det har vi ikke noget problem med, og på den baggrund kunne vi godt stemme ja til forslaget. 

MEN og dette ser vi som et stort problem; i arkitektrapporten, som formentlig vil danne 

grundlag for lokalplansforslaget, er der for mange af delområderne, inklusive vores eget, 

foreslået en kraftigt hævet bebyggelsesprocent samt tilladelse til huse i 2 etager. Det mener vi 

vil være en katastrofe for området, og så må vi simpelthen stemme nej. Vi elsker området 

som det (stadig) er, med dets karakter af natur og sommerhusområde. Grundene er kun 800 

m2 og med de tiltag, som er anslået i analysen, frygter vi virkelig for konsekvenserne. 

Nabohuse på 240 m2 og i 2 etager? Nej tak. Vi er revnende ligeglade med værdistigninger, da 

vi har tænkt os at blive boende, til vi skal bæres ud. Vores eneste motivation til at stemme ja, 

er at hjælpe vores naboer. Hvis det er på bekostning af områdets karakter, bliver det et nej 

herfra.  

Kun entydige signaler fra kommunen om: 

 at ville bevare hele områdets karakter,

 ikke at hæve bebyggelsesprocenten

 ikke give tilladelse til huse i 2 etager, men bevare nuværende højdegrænser

kan få os til at stemme ja. 

Et andet alvorligt problem er kommunens intention om at hæve skatterne, uanset om et hus 

opnår helårsstatus eller ej. Vi er ikke interesseret i helårsstatus, men vi vil heller aldrig kunne 

opnå det efter det nugældende bygningsreglement, fordi loftshøjden i rummene kun er 2,10 

m. Vores hus er ombygget i 2006, og det er bygget energirigtigt, fordi vi kun havde el og

brændeovn som mulig opvarmning. Men det kan aldrig opnå godkendelse efter det nuværende

bygningsreglement, pga. loftshøjden, og sådan er der rigtig mange gode, også nyere huse,

herude. De er reelt nedrivningsmodne pga. kommunens krav. Man vil altså opkræve høje

skatter umiddelbart, og pålægge ejerne en meget stor udgift til om- eller nybygning, hvis

ejerne skal kunne ”høste gevinsten” ved helårsstatus. Ud over at dette er et helt urimeligt

spild af ressourcer, og en urimelighed i sig selv over for borgerne, så virker det som ren

griskhed fra kommunens side, og det vil tvinge mange til at stemme nej. Hvis man har et

sommerhus, og agter at beholde det som sådan – det gælder os selv – så skal man acceptere

en langt højere boligskat, uden at få noget for det. Overhovedet.

Med venlig hilsen 

Abelone Køster og Søren Eppler 

Klirevej 22 

8250 Egå 

Dok. 66



Fra: Jørn Christensen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Vedr. "Redegørelse for konsekvenser ved konvertering af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone".
Dato: 28. august 2017 13:20:44

Undertegnede ønsker, i det omfang det er muligt, at få klarhed over følgende i forhold 
til en kommende lokalplan.

1. Skrænten på Gammel Strandvangsvej

På orienteringsmødet blev det af arkitektfirmaet Arkitema fremsat som en mulighed, 
at man i en kommende lokalplan kunne vedtage, at der ikke må graves ind i skrænten 
ved Gammel Strandvangsvej. Altså en bevaring af skrænten.
Jeg bor selv i nr. 14, hvor der ikke er gravet ind i skrænten. Faktum er, at der på 
vandsiden er 13 parceller. Af disse 13 parceller er 8 i mere eller mindre grad gravet 
ind i skrænten, mens resterende 5 parceller er placeret på skrænten.
Det giver ganske enkelt ikke mening at indarbejde et sådant forslag i en kommende 
lokalplan, og jeg ønsker derfor at få oplyst, hvorledes Århus Byråd forholder sig i 
dette anliggende, i det jeg i givet fald ville blive betydeligt dårligere stillet end 
tilfældet er i dag ift. en evt. ombygning.

2. Bebyggelses procent på de relativt små grunde på Gammel Strandvangsvej

På orienteringsmødet blev det af arkitektfirmaet Arkitema fremsat som en mulighed, 
at man i en kommende lokalplan kunne vedtage, at der ikke må bebygges med mere 
end 15% som i dag (max 120 m2), og ligeledes, at man bevarede en byggehøjde på 5 
meter og 5 meter til skel. Dette kunne fx. gøres gældende på mindre grunde som er 
kendetegnet på de fleste af parcellerne på Gammel Strandvangsvej.
Jeg ønsker at få oplyst hvorledes Århus Byråd forholder sig i dette anliggende, i det 
situationen ved vedtagelse af disse forslag gør at situationen ift. i dag ville være 
uforandret.

3. Træerne på skrænten ved Gammel Strandvangsvej.

På orienteringsmødet blev det af arkitektfirmaet Arkitema fremsat som en mulighed, 
at man i en kommende lokalplan kunne vedtage at frede træerne på skrænten.
Jeg har selv 3 træer på skrænten som jeg er meget glade for. De stammes med 
mellemrum op af hensyn til udsigten. Jeg har boet her i 21 år, og aldrig haft ønske om 
at fjerne dem. Men når det er sagt, så har jeg ikke noget ønske om at kommunen skal 
bestemme om et træ må fældes eller ej - det kan vi fint selv finde ud af.
Jeg ønsker derfor at få oplyst hvorledes Århus Byråd forholder sig i dette anliggende.

Opsummering.

Hvis de ting som arkitektfirmaet Arkitema foreslog som muligheder  til en kommende 
lokalplan skulle bliver til noget, ser jeg alene en forringelse af eksisterende vilkår, 
men med stigende skatter til følge. Jeg ønsker derfor klarhed omkring ovenstående 
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forinden en stemme kan afgives.
 
Med venlig hilsen
 
Jørn Christensen
Gammel Strandvangsvej 14
8250 Egå



Til TEKNIK OG MILJØ, Center for Byudvikling og Mobilitet, Aarhus Kommune 

I forbindelse med Venstres forslag om at omdanne Skæring Strand til byzone, vil jeg gerne indgive nedenstående 

bemærkninger, som jeg forventer at modtage svar på fra Byudvikling og Mobilitet. Jeg forventer også at samtlige 

bemærkninger i en eller anden form indgår i det materiale der udarbejde til byrådet. 

1. Kommende lokalplans konsekvens for huse/grunde med eksisterende helårsstatus

I mail fra Aarhus Kommune torsdag den 24. august kl 13:35, og fredag den 25. august 9:05 er jeg blevet oplyst at en 

eventuel ny lokalplan også vil gælde for de ca 45 eksisterende helårsgrunde. 

Dette betyder at ejerne af disse grunde risikere at miste "retten" til en bebyggelsesprocent på 30 og en bygge højde 

på 8,5 m, som de har uden lokalplanen. Dvs at ejere af eksisterende helårsgrunde i området muligvis straffes, mens 

folk som ændre deres sommerhus til helårsstatus “belønnes". I mit tilfælde betyder det konkret at jeg kan bygge 

60m2 mindre (med en forventet bebyggelsesprocent på 20), hvis jeg vælger at bygge nyt hus på min grund. Og 

scenariet med at bygge nyt på de eksisterende helårsgrunde er nok ikke opdigtet, da de fleste af helårshusene er 

opført i 1930’erne. Dette er naturligvis afhængigt af den lokalplan der endeligt vedtages, og som bekendt er 

indholdet af denne stadig ukendt. 

Finder byrådet det rimeligt at de borgere som lovligt har beboet deres huse på den måde skal straffes? 

Jeg finder konsekvensredegørelsen tynd og ufuldstændig når man ser på hvilket konsekvenser en ændring af området 

giver for de der i dag har helårsgrunde, og finder derfor ikke at redegørelsen lever op til kravet i ”Faktaark til 

kystkommunerne om overførsel af sommerhusområder i kystnærhedszonen til byzone”, hvor der står ” 

Kommunalbestyrelsen skal i sin ansøgning om overførsel redegøre for de konsekvenser, som en overførsel kan have 

for den enkelte grund-ejer.”. Det vil derfor være på sin plads med en ny høringsperiode, hvor disse konsekvenser 

også er beskrevet. 

Hvordan kan det være at dette ikke er oplyst i konsekvensredegørelsen, hvilke konsekvenser der er for dem, som har 

en helårsgrund? 

2. Er der yderligere områder som tiltænkes udstykket i forbindelse med lokalplanen

I forbindelse med Kommuneplanen for 2017 er 5 

områder i Skæring området blevet afvist, blandet 

andet med begrundelsen “...En byudvikling i det 

ansøgte område vil stride mod interessen i, at 

byudviklingen sker inde fra og ud. Tidligere 

byrådsbeslutning om afgrænsning af Skæring og 

at der ikke skal inddrages yderligere arealer til 

byvækst i Skæring….”. De nævnte områder er 

område 4, 21, 25, 35 og 36 på Figur 1 

Jeg er derfor meget interesseret i at høre 

hvordan Aarhus Kommune vil argumentere for at 

Skæring Strand opfylder kravet fra 

Erhvervsstyrelsen om "De generelle kriterier for 

udlæg af arealer til byzone skal være opfyldt.”. 

Nå man ser det bilag fra Arkitema (Figur 2), som 

skal illustrer "Indefra-ud" princippet, er der 

medtaget nogle store områder som ikke er en del 

af det eksisterende sommerhusområde. Er dette 

område medtaget for at have en "bedre" sag 

over for Erhvervsstyrelsen, eller har Aarhus 

Kommune planlagt at disse område også skal 

udstykkes? 
Figur 1 
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Figur 2 

Hvis Aarhus Kommune ikke har tænkt sig at udstykke dette område, ville en mere korrekt områdeskitse være den på 

Figur 3, hvor det er tydeligt at der er en kile med skov/landområde mellem den eksisterende Skæring by og 

sommerhusområdet: 

  

Figur 3 

 

 

 



3. Blandede naboskaber i den kommende lokalplan 

I “Planstrategi 2015 - 'Klog vækst frem mod 2050’” i afsnittet om blandede naboskaber står der "Når der opstår 

mulighed for nye byggeprojekter i eksisterende områder, skal der være fokus på at tiltrække beboersegmenter, som 

er underrepræsenterede i området, for at understøtte byens mangfoldighed. Vi vil skabe et mere balanceret 

boligmarked ved at introducere nye boligtyper, boligstørrelser, prisniveauer og ejerformer.” og at Århus kommune 

vil “Identificere områder, hvor der vil blive stillet krav om almene boliger i forbindelse med ny lokalplanlægning.”. 

Har Byudvikling og Mobilitet/Byrådet gjort sig nogle overvejelser i forhold til dette i forbindelse med en ny lokalplan 

for Skæring Strand? 

4. Kommentar til processen i forbindelse med sagen: 

I mail fra Aarhus Kommune fredag den 25. august kl 10:49, er jeg blevet oplyst at der forventes at 9-10% af grundene 

i det berørte område er fritaget for digital post. 

Hvordan har kommunen sikret at personer som er fritaget for digital post har modtaget informationsmaterialet i så 

god tid, at de kan nå at læse det, forholde sig til det og svare på det inden høringsfristens udløb. I fakta arket fra 

Erhvervsstyrelsen står der blandt andet ”Kommunens redegørelse skal forelægges samtlige grundejere, der er 

omfattet af den påtænkte overførsel, og grundejerne skal gives en rimelig frist til at afgive en udtalelse herom, inden 

afstemningen igangsættes” 

Så for at gøre spørgsmålet meget konkret: Hvor mange dage har personer som er fritaget for at modtage digital post 

haft til at læse materialet, forholde sig til det og svare på det, hvis man også medtager at deres svar skal kunne 

returneres med almindelig post? 

Jeg er opmærksom på at fristen som er givet fra Erhvervsstyrelsen er kort, men det bør ikke afholde kommunen fra 

overholde almindelig god forvaltningsskik. Jeg henleder i den forbindelse opmærksomheden på Bilag 1, ” forslag til 

tidsplan i Faktaark om: Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen”, hvor der lægges op 

til 2 høringsfaser inden ansøgningsfristen den 15. oktober – så min opfattelse er, at der fra Erhvervsstyrelsens side er 

en forventning om at det burde have været muligt med en ”anstændig” høringsperiode, hvis det havde været 

planlagt rettidigt.  

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Brødsgaard 

Åstrup Strandvej 3 

8250 Egå 

Email: anders@broedsgaard.com 

 

 

  



Bilag 1 – forslag til tidsplan i Faktaark om: Omplacering og udlæg af nye sommerhusområder i kystnærhedszonen 

https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/omplacering_og_udlaeg_af_nye_sommerhusomraader_i_kys

tnaerhedszonen_1.pdf 

 



Fra: Trine Tholstrup
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Høring vedr. Skæring
Dato: 28. august 2017 19:55:38

Til Aarhus Kommune

Jeg har følgende forslag til ny lokalplan:

Bebyggelses %. Grunde mindre end 800 m2  20%

Grunde større end 800 m2     15%

Afstand til skel for beboelse 5 meter

Afstand til skel for udhuse og garager 2 meter, mulighed for at bygge i skel med dispensation og nabo godkendelse

Max. En bolig pr. grund

Max en etage, max bygge højde 5 meter

Levende hegn i skel

Bevaring af Mindelunden og de andre grønne områder

Lav hastigheds område Max. 40 Km/t på kommuneveje Max. 20 Km/t på øvrige veje ( Grusveje )

I København har de områder, der er benævnt "Haveby": Jeg mener, det ville være det
bedste for området, at komme ind under de vilkår, der betegner en "haveby".

Mvh Trine Tholstrup, ejer af Skovfyrvej 15
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Fra: Tina Østergaard Troelsen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Høring Skæring strand
Dato: 28. august 2017 21:24:52

Vedr. forslag til lokalplanen Skæring strand

I forbindelse med muligheden for Skæring strands overgang til byzone, kunne jeg tænke mig at foreslå
nedenstående:

1. Etablering af cykelsti fra Skæring skole (Strandvejen) langs Strandvangsvej og Åstrup strandvej - helt hen til
rideskolen. Der cykler mange børn (og voksne) langs denne vej, som I mine øjne ikke er særlig sikker.

2. Etablering af legeplads fx natur legeplads i området ved Mindelunden.

Mvh
Tina Østergaard Troelsen
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Fra: kasper n
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: bemærkning/høring skæring sommerhusområde
Dato: 28. august 2017 22:03:21

ser gerne skæring omdannes til helårs status,
ser osse gerne man: 

- tilgodeser dem der bor her lovligt og som har bygget nyt hus inden for de sidste 10 år
som opfyldte daværende bygnningsreglement for helsårshus, at de ikke skal opdatere
deres hus til nuværende reglement da det ville betyde væsentlige omkostningstunge
ændringer. og da de ellers kun ville kunne sælges som byggegrund!

- for at dem der idag har helårsgrunde, de beholder deres byggeregler som de er idag og
ikke kommer under andre vilkår.

- at mindelunden er fredet

- at man fortsat kun må bygge høj kælder og stueetage og byggehøjden forblir den samme.

- at der ikke gives lov til at dele / udstykke grunde.

- at der langs strandvangs vej selvfølgelig etableres cykelsti og fortov, samt lygtepæle, så
børn osv kan færdes sikkert

- at byggeprocenten samt højde bevares som det er idag.

- at der kan ved ja stemmer nok opdeles i evt mindre områder end forslag.

med venlig hilsen 

kasper nygaard sørensen
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Fra: Dejan Brajkovic
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Høring vedr omdannelse til byzone i Skæring
Dato: 28. august 2017 22:29:32

Att. center for byudvikling og mobilitet

Vil hermed gerne give mit besyv med, inden høringsperioden slutter imorgen d. 29.august.

Fuldstændig i tråd med Foreningen Skæring Strandby, så ønsker vi, ejere af matrikel
Bynksmindevej 6, Egå, at byrådet, såfremt den beslutter en afstemning opdelt i områder,
at afstemningens resultat opgøres så ingen stemmer "bliver spildt", og at det bliver
synliggjort hvordan afstemningen forløber igennem området og for et samlet Skæring
Strand.

Vi anmoder byrådet om at anvende følgende opgørelsesform:
1. Område 1 opnår mindst 75% JA - dermed bliver område 1 byzone.
2. Område 1 plus område 2 tilsammen opnår mindst 75% JA - dermed er område 1 og 2
byzone. 3. Område 1 plus område 2 plus område 3 tilsammen opnår mindst 75% JA -
dermed er
område 1 og 2 og 3 byzone.
4. Område 1 plus område 2 plus område 3 plus område 4 tilsammen opnår mindst 75% JA -
dermed er hele Skæring Strand byzone.

Derudover, så finder jeg det ganske rimeligt at de 45 ejendomme, der har haft helårsstatus
siden 30´erne, endnu inden området var udlagt som sommerhusområde, fortsat må få en
form for "særstatus" i form af, at de beholder de muligheder, de allerede har nu. Altså
bibeholdelse af deres ret til en 30% bebyggelsesgade, skellinier og højde. Dette finder jeg
ganske rimeligt, også selvom jeg ikke er indehaver af én af de 45 ejendomme.

Det er samtidig meget sandsynligt, at de 45 ejendomme med helårsstatus, som
udgangspunkt vil stemme nej til byzone, da de vil opleve en klar forringelse, hvis det bliver
ja, ift deres nuværende helårsstatus. En klar forringelse kunne være, hvis de ønsker at
bygge nyt hus på grunden... så kender jeg til et eksempel, hvor ejeren kun vil kunne bygge
et hus der er 60m2 mindre, end det han allerede har, pga bygningsreglementets
bestemmelser samt ud fra lokalplanens regulativer.

Jeg ønsker klart, at vi skal støtte op om ændring til byzone, og derefter udarbejdelse af en
passende lokalplan for området Skæring Strand. Synes dog samtidig, at vi skal give de 45
ejendomme en "særstatus", så vi ikke risikerer, at  disse 45 potentielle nej stemmer ender
med at betyde - at alle vi andre herude, mister muligheden for at få Skæring omdannet til
byzone.

Håber I vil lytte til noget af ovennævnte... det er faktisk kun to ønsker. :-)
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Med venlig hilsen

Dejan Brajkovic

Bynksmindevej 6, Egå 



Bemærkninger til borgermødet og redegørelsen af en eventuel 
overførelse af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. 
Jeg mødte op til borgermødt, med et håb om en tydelig tilkendegivelse af, hvad er planen 
eller mere korrekt kommunens udspil til at lave Skæring Stand området til byzone. 

Jeg må desværre sige jeg blev meget skuffet. Derfor er rigtig godt nyt, at byrådet har taget 
opfordringen fra borgerne på mødet til sig og vil drøfte og vedtage de overordnede 
principper før en afstemning. 

Jeg for mit egen vedkommende har jeg lige bygget nyt sommerhus i december 2016 og 
har tænk at beholde det som sommerhus.   

Men det afholder det ikke mig fra, at stemme Ja, hvis der foreligger et godt og ”oplyst” 
grundlag, jeg kan tage stilling til. At mange gerne vil bo i området hele året har jeg fuld 
forståelse for. 

Personlig ville jeg gerne se området bevare sit grønne udsendende og der tages hensyn til 
og bibeholdelse af den store variation af grundstørrelser. 

Dette kunne gøres ved: 

• Krav om levende hegn/hæk ud til vejene.
• Kun byggeri i et plan.
• De eksisterende grønne områder, fælles arealer og hele Mindelunden bevares som

de er i dag.
• Der etableres en cykel/gangsti som vist på mødet i løbet af 3-5 år efter den endelig

lokalplan er vedtaget.
• Tillade bebyggelsesprocent på 25 % og afstand fra bygning og til skel på 2,5 m.

Dette vil gør, at selv de mindre grunde på 500-700 m², kan der bygges huse på 125
– 175 m². Dette dækker de fleste moderne familiers krav til boligstørrelser.

Afstanden på 2,5 m mellem bygning og skel, vil give en god fleksibilitet og alsidighed i 
design af huse når der skal bygges på en de ”mange” smalle grunde på 17-18m bredde, 
der findes i område 3, f.eks. på Strandtoften og nabo vejene.   

Hvis de i redegørelsen to eksempler følges, vil mange grundeje, med mindre grunde på 
under 700 m² eller har smalle grunde blive fanget et en uheldig situation. 

Hvis Aarhus kommune virkelig ønsker Skæring strand omdannet til byzone skal de komme 
med et klart udspil, til de overordnede retningslinjer for en kommende lokalplan før 
afstemningen. Den plan skal tage hensyn til beboernes ønske om, at bevarer det grønne 
look for området, samt der tages hensyn de ”mange” grundejere af grunde mindre end 700 
m² eller har smalle grunde. 

Lars Løfgren-Andersen 

Ejer af Strandtoften 23 
Mobil 21 67 84 67 
E-mail: lofgren@mail.dk
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Fra: Per Sundgaard
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand til byzone.
Dato: 28. august 2017 22:57:29

Teknik og Miljø
Aarhus Kommune

Tunø, den 28. august 2017

Vi har sommerhus i Skæring Strand, og i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan for Skæring
Strand er her et par tanker:

Har man overvejet, at se på lignende områder i Danmark ?
Se f.eks. på havebyerne ved København, som fra at være kolonihaver er blevet til meget
attraktive områder.
Man har bibeholdt det oprindelige miljø, uden at tilføje parcelhuskvarterernes faciliteter.
Der er f.eks. ikke vejbelysning og fortorve m.v.
Man gør meget for, at det ikke skal ligne et parcelhusområde.
Det vil i øvrigt være en billig løsning for kommunen, da der ikke skal anlægges noget.

Der bør endvidere etableres trafik / hastighedsdæmpende foranstaltninger på Strandvangsvej,
Plantagevej og Åstrup Strandvej, da der bliver kørt alt for hurtigt på denne strækning.

Venlig hilsen

Kitte Laursen &
Per Sundgaard
Søndenom 97
8799 Tunø
per@persu.dk
Tlf.: 21621286
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Fra: Marit Haugaard
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Vedrørende Skæring Strand som evt. byzone
Dato: 29. august 2017 00:11:25

Jeg købte sommerhus i Skæring Strand-området for 15 år siden pga nærheden til stranden,
det grønne område, den friske luft, fri adgang til stjernehimlen. 
Jeg er nu pensionist og agter at bo her, indtil det ikke længere er fysisk muligt.
Jeg kan derfor fortsætte mit liv herude uanset resultatet af afstemningen.

Men jeg ønsker at området skal beholde den karakter, der gjorde at jeg valgte at tilbringe
mine sidste år her.
Nemlig:
- Det grønne look
- Skel markeres ved bevoksning, ikke mure eller hegn
- Træhuse
- Bebyggelsesgrad ikke større end 15% - højst 20%
- Hushøjde ikke højere end end 5-6 meter
- Absolut ikke glaseret tegl som tagbelægning

Jeg er desuden lidt bekymret for de marker, det ligger
1) Mellem område 3 og 4, Skæring Hedevej og Busvejen
2) Markerne ved område 4 på den anden side af Skæring Hedevej
Hvis området bliver byzone, vil ejerne så uden videre kunne udstykke disse områder til
parcelhuse, højhuse, rækkehuse ….?

Med venlig hilsen

Marit Haugaard
Smelleagervej 11
8250 Egå

T:+45 23112735

Web:
http://boegerneslabyrint.wordpress.com 
http://latinamerikalitteratur.wordpress.com

There is a crack in everything
That's how the light gets in

 Leonard Cohen (1934-2016)
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Fra: marianne eiskjær
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Høringssvar ved. Byzone I skæring
Dato: 29. august 2017 09:07:14

Min mand og jeg bor gammel strandvangsvej 1 i skæring

1. Først tak for et informativt møde
2. God ide med at inddele i zoner til afstemning
3. Vi ønsker en lokalplan som bevarer så meget som muligt af området som det er nu -
både fællesområder og private områder altså:
4. Samme bebyggelsesprocent og højde som nu og
5. Samme regler for grønne områder
Mvh Marianne Eiskjær
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Fra: j.skaarup@ofir.dk
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring strand
Dato: 29. august 2017 11:03:32

Til Aarhus byråd.
Angående omlægning af skæring strand til byzone. Hvis byrådet skal få 75
% til at stemme ja, så er man nødt til at lave begrænsninger på
hvor meget man må bebygge sin grund. Man bør bibeholde de regler man har
idag, og overhovedet ikke tillade at bygge i mere end et plan.

Med venlig hilsen

Jimmi Skaarup
Blåklokkevej 6
8250 Egå
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CHRISTEL EBSEN  I  HEDEVANGSVEJ 3  I  SKÆRING STRAND  I  8250 EGÅ  I  8622 6156  I 24626028 

Center for Byudvikling og Mobilitet 

Kalkværksvej 10 

8000 Aarhus C 

Skæring Strand, den 28. august 2017 

BEMÆRKNINGER  

TIL 

SAG VEDR. EVENTUEL OVERFØRSEL AF SOMMERHUSOMRÅDET SKÆRING STRAND TIL BYZONE 

Tak for det udsendte materiale og et meget informativt orienterings- og debatmøde. 

Og tak fordi byrådet vil drøfte retningslinjerne for lokalplanlægningen. Dette er en klar forudsætning – og 

krav om indhold i ansøgningen til erhvervsstyrelsen også -, idet en afstemning om overførsel til byzone må 

afspejle konsekvenserne af den HELHEDS planlægning, der er nødvendig og en betingelse for overhovedet 

at kunne overføre området til byzone.  

Desværre er der tale om 

• en uhørt kort tidsplan og uhørt svag planmæssig proces for information af berørte borgere – i et

efterår med et kommende kommunalvalg – og en ny planlov!

Jeg har forståelse for politikeres ønske og dermed kommunens deadline med ansøgning til 

Erhvervsstyrelsen vedr. landsplandirektivet som ´kattelem´, men vil gerne kommentere på nogle af 

konsekvenserne af ovenstående indledning om tidsplan og proces:  

• Muligheden for overførsel er lige så overraskende for borgere som kommune. Sommerhusområdet

er IKKE udpeget og IKKE medtaget i Planstrategi eller i Kommuneplanforslaget som areal for

byvækst. Kommunen har arealudlæg til anslået 20-30 år frem og byrådet (som borgere) er dermed i

sit udgangspunkt uforberedt – og må tage en haste drøftelse EFTER INFORMATIONS- OG

DEBATMØDER gr. ønske fra bl. a. undertegnede. En ganske usædvanlig og omvendt proces, der

understreger hastværket!

• Kommunen skal fortsat redegøre for og opfylde de generelle kriterier for udlæg af arealer til byzone

i sin ansøgning til Erhvervsstyrelsen – og udvikling af byen inde fra og ud. At man fra den ene dag til

den anden KAN redegøre for et sådant behov, bryder med 50 års nationale planprincipper for

byvækst samt fratager byrådets egen overordnede planlægning værdi og troværdighed (jf. dog

offentlige udtalelser af 12.04.2017 i Århus Onsdag, at ´kommuneplanen er til for at blive bøjet!??).

UANSET: Sommerhusområdet har så forskellig karakter, at område 1 Skæring Havbakker i

registreringsmaterialet med god planmæssigt vilje ´indefra og ud´ og den faktiske udvikling i

området kan forsvares at overføre til byzone – samtidig med eventuel ny udstykning fra Skæring

by, så der dannes et sammenhængende NYT byzoneområde – og naturlig afgrænsning til det øvrige

sommerhusområde.

• Sommerhusområdets forskellige karakter, der afspejler sig i kommunens konstruktive forslag til

opdeling i 4 delområder, bør respekteres

- i den fremtidige planlægning. Især Skæring Hede med sine karakteristiske værdier i

beplantning, vejstruktur og bebyggelse i forhold til grundstørrelserne. Med sin samlede

størrelse og store ´tyngde´ vil det kunne bære fortsat at være sommerhusområde.
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- I afstemningen. Det er grundejernes personlige stemmer og tilhørsforhold til delområdet, 

der tæller. Karakteren i områderne afspejler OGSÅ holdningen til – hvor man er grundejer 

og hvorfor man har valgt netop at nyde livet der. Forslag om ´ingen stemmer bliver spildt´ 

fra Foreningen Skæring Strandby vil derfor på ingen måde afspejle delområderne og 

grundejernes grundholdning til netop fx at forblive sommerhusområde. 

 

• Foreningen Skæring Strandby er IKKE repræsentativ for grundejerforeningerne, selv om foreningen 

har karakter af en paraplyorganisation – med vedtægter, men uden egentlig repræsentativ struktur 

og organisation og derudover egne medlemmer, hvilket teknisk set ikke skulle være muligt. 

 

Foreningen har reelt kun en dagsorden – helårsstatus/byzone – og stor respekt for ihærdigheden, 

men kampen mod (for)målet har overskygget det normale foreningsdemokrati og klart været 

brolagt med eklatant fejl- og misinformation om konsekvenserne og manglende viden om 

planlægning, jura, bygningsreglement i forhold til at opnå helårsstatus – og uden forståelse for den 

lange planmæssige proces dette ønske/mål forudsætter og især – som registreringen viser – den 

vidt forskellige karakter af delområderne. 

 

Ovenstående betyder reelt, at forvirringen er total – omkring især konsekvenserne. Det fremgik 

tydeligt på det første møde den 15. august fra kl. 17-19 – både fra indlæg fra foreningen Strandby 

og fra især ældre grundejere. Tak for gode svar fra embedsværket, men der var forbavsende få 

tilstede til at høre dem. Som beboer i 32. år (helårshus) på Skæring Hede, det største og mest 

karakteristiske sommerhus-delområde (4) må jeg påpege, at  

- en presset tidsplan kombineret med misinformationen i årevis vil få store SOCIALE og 

uoverskuelige KONSEKVENSER i de kommende år for fx de mange oppe i alderen, der 

fanges i IKKE at have råd til at omdanne (isoleringskrav + varmeafgift mm) til helårs- 

som forventet (og som hørt!!), det kan det ´lille sorte hus´ ikke bære, MEN de kan 

heller ikke udskifte med et beskedent NYT sommerhus. Der skal simpelthen 

´regnestykker´ til hjælp og hvor går folk hen? 

 

Med venlig hilsen og ønske om en god debat til byrådet 

 

Christel Ebsen 

Hedevangsvej 3 

8250 Egå 

T 8622 6156  M 2462 6028 

ce@cebyfornyelse.dk  
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Fra: Robert Pihlblad
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand / Byzone - Ca. 45 helårsmatrikler potentielt i klemme.
Dato: 29. august 2017 11:45:59

Det forlyder at, hvis der etableres byzone i området Skæring Strand, med derpå følgende
lokalplan, kommer ca. 45 helårshus i området i klemme. Situationen opstår hvis de
pågældende ønsker at bygge til eller bygge nyt. Årsagen er, at der fra kommunens side er
blevet meldt ud, at en evt. ny lokalplan, evt. med sommerhusområde-islæt, også vil gælde
for eksisterede helårshuse! 
Denne situation er naturligvis urimelig, uholdbar og et stensikkert incitament til disse
ejere, til at stemme nej til byzone.
Jeg vil derfor bede om, at man tager et særligt hensyn til disse matrikler i en kommende
lokalplan. Således at de bliver holdt skadesløse og kan bibeholde deres status og
rettigheder. Husene har ligget der i op til 80-90 år! og kom "ligesom først".

Mvh
Robert Pihlblad
Hans Olsens Vej 13
8250 Egå
-- 

_______________________________
Robert Pihlblad
Hans Olsens Vej 13, Skæring
8250 Egå
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Fra: Tage Moselund
Til: Jette Tofte Nielsen
Emne: VS: "Foreningen Skæring Strandby" Informations- og Debatmøde 15. august 2017. g2
Dato: 29. august 2017 11:37:34

Hej Willy
Tak for info og for mødet i går aftes.
Opdeling i 4 zoner er forrykt – hvis zone 1 ,2 eller 3 siger nej til helårsstatus kan zone 4 ikke
blive til helårsbeboelse.
Hvis zone 1 siger nej kan ingen få helårsstatus –hvis zone 1 siger ja og zone to siger nej kan
zone 3 og 4 ikke få helårsstatus – hvis zone 1 og 2 siger ja men zone 3 siger nej kan zone 4 ikke
få helårsstatus. Jeg bor selv på Hægvej i zone 4 og er jurist – ud fra et lige for loven princip er
det galimatias at zone 1, 2 og 3 skal være bestemmende for om zone 4 får helårsstatus – det
skal være en samlet afstemning , hvor 75 % af ejerne stemmer for eller forkaster helårsstatus.
Vi må kæmpe sammen i denne vigtige sag. Det handler om umådeligt store beløb og os der
bor i zone 2,3 og 4 kan reelt blive ruineret, hvis det forslag nyder fremme – har selv købt hus
lige før krisen og det bliver usælgeligt hvis ikke det får helårsstatus.
Mange hilsner og tak for dit engagement og store arbejde

Med venlig hilsen, 
Tage Moselund
Konsulent
SERVICE & CO. - Mjølnersvej 4 - 8230 Åbyhøj – Danmark
+45 25 40 22 10 >> tage@service-co.dk >> +45 70 211 222

Fra: Willy Bregnhoj [mailto:WillyBregnhoj@hotmail.com] 
Sendt: 13. august 2017 07:48
Til: Willy Bregnhoj
Emne: "Foreningen Skæring Strandby" Informations- og Debatmøde 15. august 2017. g2

Kære grundejer.

Som bekendt er der Informations- og Debatmøde på Aarhus Rådhus tirsdag den 15.
august 2017 kl. 17,00 - 19,00 og kl. 19,30 - 21,30  hvor der vil blive informeret om
konsekvenserne ved ændring af Skæring Strand til byzone.

Jeg har på vegne af "Foreningen Skæring Strandby"  anmodet om at komme på
talerlisten, for at orientere om de synspunkter for fremtidens Skæring Strand, som er
registreret fra diverse møder og forslag fra grundejerne.

Der blev givet afslag på at få taletid, da tiden skal bruges til bl.a. at høre på hvad
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eksterne konsulenter har at byde på.

 

De synspunkter jeg ville have fremført, er samlet i vedhæftede "talepapir", som jeg
håber giver indtryk af hvad det vil betyde, når området overføres til byzone, og samtidig
kan notatet give inspiration til spørgsmål til panelet af eksperter.

 

Jeg ønsker alle et godt og udbytterigt møde på tirsdag.

 

De bedste hilsener                                                                                                                            
                                                                      Foreningen Skæring Strandby

Willy Bregnhøj

 
NB: Denne mail med vedhæftede notat er du velkommen til at videresende til grundejer
ved Skæring Strand.
 

 

 

 

 



Fra: Yousee mail
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Afstemning om Skæring Strand
Dato: 29. august 2017 15:13:46
Vedhæftede filer: Kort over GF til afsteming.pptx

Til Århus Kommune
Center for Byudvikling og Mobilitet.

Af mødet på rådhuset  tirsdag d. 1508-2017 fremgik det, at området vil blive delt op i 4
valg zoner.
Dette kan vi kun billige.
Ud fra de fremsatte zoner, kan det undre os, at vores grundejerforening bliver delt i 2
(helholdvis zone 1 og 3).
Dette kan naturligvis grundes, at kommunen ikke er bekendt med vores forenings område.
Grundejerforeningen Strandvangen har eksisteret siden 1936, og har altid haft et godt
sammenhold og samarbejde. Foreningens område strækkere sig fra Lavendelvej i Syd,
langs Strandvangsvej på begge sider af vejen og de tilhørende sideveje, til Perikumvej på
”landssiden” og til og med Stentevej på vandsiden.
Dette vil sige at ud fra de fremviste zoner, mangler der ca. 20 grunde i valg zone 1, for at vi
kan fastholde grundejerforeningens område.
Vi håber at kommunen vil inddrage disse grunde (startende fra Strandvangsvej 104 og hen
til og med Stentevej på vandsiden – samt Perikumvej (vi kunne dog ikke se om Perikumvej
var med på kortet, der blev vist på mødet ).
 Husene i området der ”mangler” er af helt samme karakter, som den øvrige del af valg
zone 1, så det vil helt klart give mening at medtage disse grunde/boliger.
 Vi vedlæggr et kort, så I kan se hvilket område/veje det drejer som om.
 Vi står naturligvis til rådighed, ved spørgsmål.

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Strandvangen
 Evt. Kontakt:
Formand Preben Langballe Mobil: 23720171
Næsteformand Charlotte Brunskov: mobil 40550165

Sendt fra Mail til Windows 10
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Perikumvej, samt fra Strandvansvej 104 (på vandsiden) hen til og med Stentevej, inkl. Den nedre del af Havlundsvej (altså den er ligger på vandsiden fra Strandvangsvej) 
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Børge Kludt Nissen
Bjerg fyrvej  14 8250 Egå Mob.: 22 78 32 19 bn@koknissen.dk

Fil: Bemærkninger vedr. Skæring Strand til T&M, bn v.FINAL Side 1 af 2 Udskrevet: 29-08-2017

Bemærkninger vedr. Skæring Strand, sendt til Center for Byudvikling og Mobilitet
Indsendt af:
Ejer af Bjergfyrvej 14, 8250 Egå

Stranden er for Skæring Strand en meget betydende rekreativ kvalitet. Langs stranden findes store arealer med privateje
eller med privat fælleseje, der aktuelt er ubebyggelige iht. den gældende strandbeskyttelseslinje.

Hvis strandbeskyttelseslinjen ikke sikres fastholdt ved overgang til byzone, vil en omfattende nybebyggelser i 1.række
kunne realiseres. Ivrige projektmagere aktive med købstilbud på fællesarealer til grundejerforeninger og vejlaug.

Den af Arkitema udarbejde ”Registrering og Analyse” beskriver meget retvisende de aktuelle og meget varierende ka-
rakteristika i 12 delområder.

De væsentligste overordnede parametre for områdets evt. nye lokalplaner er:

Bebyggelsesprocent.
Bebyggelsers placering på grund.
Bevaringsgrad.
Minimum grundstørrelse.

Det er Aarhus Kommune, der afgør i hvilket omfang de 12 områder kan ”samles” i færre områder med ensartet overord-
nede principper for lokalplan og opdeling i afstemningsområder.

Aarhus Kommune, Lokalplan nr. 256 af november 1996 indeholder alle nødvendige bestemmelser for en ny lokalplan
med temaet ”størst mulige bevaring”.

Delområderne 6, 7, (8), 9, 10, 11 og 12.
Med den nuværende Bebyggelsesprocent på 15 opfylder Lokalplan 256 Arkitemas forslag.
Ved valg af minimum grundstørrelse 1.200 m3 kan interessen for profitinspirerede opkøb af matrikler hæmmes.
De 6 delområder vil kunne sammenlægges i et afstemningsområde. (Område 3)
Fordele for afstemningsrådet ved konvertering iht. ovenstående er:

Den lave Bebyggelsesprocent vil medføre en meget beskeden forøgelse af beskatningsgrundlaget og herved
kan områdets mangfoldighed bevares mht. ejere med livstidsdispensationer og ejere med ønsket sommerhus-
anvendelse.
Effektivt stop for fortsat afvikling af områdets store biodiversitet.

Ulemper for afstemningsrådet ved konvertering iht. ovenstående er:
Ejere af grunde med nuværende ”permanent helårsstatus” vil angiveligt blive rigere stillet ved konvertering til
byzone.

Delområderne 4, 5 og 6.
Lokalplan 256 med indhold af:

en moderat forøget ”Bebyggelsesprocent” (evt. 20%)
vil Arkitemas forslag kunne opfyldes.
De 3 delområder vil kunne sammenlægges i et afstemningsområde. (Område 2)
Fordele for afstemningsrådet ved konvertering iht. ovenstående er:

Bebyggelsesprocent vil medføre en moderat beskeden forøgelse af beskatningsgrundlaget og herved kan om-
rådets mangfoldighed i nogen grad bevares mht. ejere med livstidsdispensationer og ejere med ønsket som-
merhusanvendelse.
Moderat stop for fortsat afvikling af områdets biodiversitet.

Ulemper for afstemningsrådet ved konvertering iht. ovenstående er:
Ejere af grunde med nuværende ”permanent helårsstatus” vil angiveligt blive rigere stillet ved konvertering til
byzone.

Delområderne 1, 2 og 3.
Lokalplan 256 med indhold af:

en forøget ”Bebyggelsesprocent” (evt. 25%)
lempeligere krav til ”Bebyggelsers placering på grund”
lempeligere krav til ”Bevaringsgrad”
lempelser for krav til ”Minimum grundstørrelse

Under forudsætning af at de bevaringsværdige kvaliteter for skrænterne i delområde 1 fortsat vil være beskyttet af
strandbeskyttelseslinjen, vil Arkitemas forslag kunne opfyldes.
De 2 delområder vil kunne sammenlægges i et afstemningsområde. (Område 1)
Fordele for afstemningsrådet ved konvertering iht. ovenstående er:

Udvikling af Aarhus byområde.
Ulemper for afstemningsrådet ved konvertering iht. ovenstående er:

Ingen.
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Børge Kludt Nissen
Bjerg fyrvej  14 8250 Egå Mob.: 22 78 32 19 bn@koknissen.dk

Fil: Bemærkninger vedr. Skæring Strand til T&M, bn v.FINAL Side 2 af 2 Udskrevet: 29-08-2017

De 3 afstemningsområder kan præsenteres som:

1. Den grønne byzone Skæring Strand.
2. Den grønnere byzone Skæring Strand.
3. Den grønneste byzone Skæring Strand.

Et stort antal af ejere på Skæring Strand er bekymrede om restriktive krav i de evt. følgende lokalplaner og er derfor
parate til et ”Nej” til byzone.

Eni informationsmaterialer indeholdt information om gældende ret til og anvendt procedure for ansøgning om dispensa-
tion kan flytte ”Nej” stemmer til ””Ja” stemmer.

Med venlig hilsen
29.08.2017

Børge Nissen

mailto:bn@koknissen.dk


Fra: Nancy Flarup
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Overførsel af sommehusområdet Skæring Strand til byzone
Dato: 29. august 2017 16:33:45

Att: Center for Byudvikling og Mobilitet.

Skæring 28. august 2017

Bemærkninger:

Skæring Strand er sammen med Marselisborg og Ajstrup Strand et af Aarhus' strandnære
områder, og dermed den ene af Aarhus' lunger. Den skal vi passe på og iflg. borgmester
Jacob Bundsgaard er noget af det, borgere i Aarhus efterlyser, natur.

I Skæring diskuteres livligt, både med naboer, på vejene og på de sociale medier om
eventuel overgang til byzone. Det, der diskuteres mest og er mest frygt omkring, er
følgende:

AT DER IKKE LÆNGERE BLIVER UHINDRET ADGANG TIL STRANDEN OG
HAVET.

AT MINDELUNDEN UDLÆGGES TIL BEBYGGELSE.

AT SVINBOSKOVEN FORSØMMES

AT DE MARKER, DER LIGGER OP AD SKÆRING SOMMERHUSOMRÅDET,
BEBYGGES

AT DER DRIVES ROVDRIFT PÅ DE STRANDNÆRE OMRÅDER GENNEM
FÆLDNING OG BESKÆRING AF PLANTER FOR AT FÅ HAVUDSIGT TIL SKADE
FOR FUGLE, DYR OG MENNESKER.

AT DER BLIVER FÆRRE GRØNNE HEGN RUNDT OM GRUNDENE OG AT DE 
MANGEÅRIGE TRÆER FÆLDES 

Hvad er kommunens holdning til dette?

Skæring er kendt for sin brede befolkningssammensætning. Her er mange børnefamilier,
her er rigtig mange enlige, og her er mange pensionister. Her er folk, hvis pekuniære
forhold formentlig er mere end i orden, og her er fattigrøve. I debatten går frygten på, at
Skæring risikerer at udvikle sig til et rigmandsområde, især på stranden og området ind
mod Egå.

Derfor: For fortsat at være en varieret befolkningsmasse:

KOMMENDE BEBYGGELSESGRAD BØR VÆRE 20%

MAX. HØJDE 6 METER

AFSTAND TIL SKEL FRA HUS 5 METER

MAX EN ETAGE MED HEMS
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LAVE LEVENDE HEGN MOD VEJ

Infrastruktur:

I og med at så mange huse angiveligt er beboet hele året, er området blevet mere belastet af
bilister og motionscyklister.

CYKELSTI ØNSKES, DELS PÅ ÅSTRUP STRANDVEJ OG DENS FORLÆNGELSE,
DELS PÅ SKÆRING HEDEVEJ

OVERSIGTSFORHOLD PÅ SKÆRING HEDEVEJ, HVOR VEJEN SVINGER VED
INDKØRSEL I SOMMERHUSOMRÅDET  PÅ UNDER RØNNENE BØR
FORBEDRES. MEGET FARLIGT.

GRØNNE CHIKANER ØNSKVÆRDIGT PÅ ÅSTRUP STRANDVEJ OG DEN
FORLÆNGELSE

I øvrigt:

Skæring er kendetegnet ved godt naboskab, stor grad af hjælpsomhed og stor hengivenhed
og veneration overfor et område, som vi alle har valgt at bo i, mange ulovligt i perioder, til
trods for lovlydighed i øvrigt. I vores område, kaldet område 4 har der således udviklet sig
en kultur, hvor vi flere gange om året mødes og spiser sammen, vi holder vejfester, et
orkester er opstået, vi vandrer sammen med vores hunde og skaber nye venskaber, vi har
bogbytteskab, vi underviser hinanden, vi passer hinandens børn, dyr og boliger under ferie,
vi hjælper handicappede medborgere, vi kører ærinder for hinanden. Det vil vi ikke for
noget i verden ødelægge.

Skulle vi sende en utopisk strøtanke ud om noget, vi gerne ville, så var det:

AT FÅ ET FÆLLESHUS MED GÆSTEVÆRELSER.

I håb om en mangefacetteret debat i de respektive organer og en bevarende lokalplan til
gavn for alle.

Nancy Flarup
Nordmanvej 43
8250 Egå
21492718



Skæring er kendetegnet 



Fra: Annemette Hauschild-Kristensen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring Strand
Dato: 29. august 2017 17:48:39

Som det "høres" i området bla. På Facebook grupper, bland private og som jeg også har talt med Gert
Bjerregaard om er der kun EN vej hvis man vil have en chance for hvis det bliver et ja, tænker jeg.
Bevar byggereglementet som det er nu for sommerhuse. Samme afstand til og byggehøjde på 5 meter dog med
mulighed for en lidt højere bebyggelsesprocent (20).
De beboer der var præsenteret til høringerne var primært ældre og det er dem der kommer til at afgøre det, og de
vil bevare skæring strand som det er nu.

Mvh.
Annemette Kristensen
Grundejer
Skæring hage 1B og Klirevej 4
Sendt fra min iPhone
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Fra: Larshn@it.dk
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: data:text/mce-

internal,Vedr%26oslash%3Brende%20hel%26aring%3Brsstatus%20af%20Sk%26aelig%3Bring%20sommerhusomr%26aring%3Bde.
Dato: 29. august 2017 18:31:22

Jeg vil gerne tilføje nogle kommentarer:

Jeg ønsker at i ikke laver nat belysning i sommerhusområdet - lad os beholde stjernehimlen.
Lys er der nok af inde i byen.

Lad skæring blive ved med at være grøn - folk bygger mure istedet for det grønne
hække. Mure er der nok af i byen.

Lad være at bygge huse højere end 5 meter højt - 

mvh

Lars Helbæk Nielsen

Strandvangsvej 59

8250  Egå

Skæring

tlf. 5056 0089

mail Larshn@it.dk

J
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Fra: Charlotte Brunskov
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Høring Skæring Strand
Dato: 29. august 2017 18:34:48

Hej Aarhus Kommune 

I forhold til det fremsendte materiale omkring evt. ændring til by zone for Skæring strand,
har jeg følgende bemærkninger/indsigelser: 

Hvad er argumentationen for at vi skal søge ny bygge tilladelse ? 

For der står jo ikke noget i loven om det. Og de fleste huse i området opfylder ikke
bygningsreglementet 2017 og det vil komme til at koste ret meget for rigtigt mange af dem
der har hus i området i dag. 

Og jeg har et håb om at vi kan fastholde mangfoldigheden i Skæring Strand og dette
betyder også at det ikke kun skal være det grå guld, men penge på kistebunden - men også
den mindre bemidlet, der får mulighed for at bo lovligt i Skæring Strand. Men hvis alle
skal til at ofre fra 100.000 og op efter, på at føre huset op til reglementet af 2017, vil der
være en del af dem der har hus i området i dag - der ikke vil have råd til at beholde det, og
dermed stemme nej. 

Og da det ikke fremgår af loven forstår jeg ikke at dette er en nødvendighed. 

Så ved denne løsning - vil det jo blive et område hvor der kun er plads til de "til de rige" og
ikke den mangfoldighed der er i dag!!! 

Ang. områdets karakter - så syntes jeg det er vigtigt at huske på, at vi er mange der ønsker
det skal fortsætte som det er i dag - med mindre ændringer. 

Eks. at der ikke skal bygges mure i mellem husene, gade belysning, cykelstier m.v. 

At de grønne områder skal bliver og fastholdes 

Men dette mener jeg ikke at det indebærer at træer mv. "skal fredes" som jeg forstår
oplægget. 

Og jeg håber med en evt. lokalplan at der kan lempes lidt i den formullering - så vi forsat
har et grønt Skæring med uden af vi ikke må gøre noget - fælde et træ, skifte en hæk m.v. 

Der er heller ikke nævnt noget om marken der går fra Skæringbusvej i Syd mod nord. 

Vil dette område fortsætte som landbrug ? 
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Kan det komme på tale at udstykke dette ? 

Hvordan vil evt. tilkørsel komme til at blive ? 

Bliver vi tunget ind i fjernvarme - eks. hvis man i forvejen er gået over på grøn energi som
varmepumpe ? 

 

 Vil det bliver kommunen der skal energi Vurdere vores huse til en evt. godkendelse ? 

Eller er det ejer selv der skal finde en fagmand til dette ? og bekoste dette ? 

Og sidst men ikke mindst, syntes jeg ikke at den økonomiske konsekvens er tilstrækkelig
redegjort i forhold til de evt. omkostninger der kan komme ved en ændring. 

Så jeg håber at dette vil blive meget mere uddybet inden en afstemning.

Jeg ser frem til at høre fra jer. 

Med venlig hilsen 

Charlotte Brunskov  

Virusfri. www.avg.com

http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail


Fra: Kenneth Rasmussen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Tak
Dato: 29. august 2017 19:07:36

Hej med jer

Jeg vil gerne rose jer for hvordan I håndterer sagen omkring Skæring problematikken.

I har været enormt omstillingsparate og ønsker faktisk noget godt for Aarhus by. 

Jeg bor på Skæring Hedevej 418, 8250 Egå.

Mit spørgsmål er omkring varme i mit hus. Vi har nuværende et oliefyr. Vil vil blive pålagt
at skulle få fjernvarme, hvis det kom i vores område? Hvad nu hvis jeg hellere vil have en
luft-vand varmepumpe end fjernvarme.

Held og lykke med at få vendt alle pensionister og kriminelle i dette område, så.det kan
komme væk fra at være et mini Christiania.

Mvh.
Kenneth Søgaard Rasmussen
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Fra: Torben Christensen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Høringssvar ifm Skæring fra sommerhusområde til bynær zone
Dato: 29. august 2017 19:30:57

Til Udvalg og byråd og alle politikere

Skæring sommerhusområde er et unikt sted for alle der bor der.
Alle har tanker om stedet, men samtidig også forhåbninger for særligt ens egen parcel.
Når enkelt individers stillingtagen rummer begge overvejelser, hvoraf den med ens egen
parcel nok er tungestvejende, betyder det også at risikoen for et forplumret billed af hvad
et område kan og skal bære, opstår.

Derfor hylder jeg meget den registrering og analyse Arkitema, som en "udefrakommende
person" med viden og indsigt, har fremvist på orienteringsmødet d. 15. august.

Lad endelig dens overordnede blik være et stærkt udgangspunkt.
Den er med til at fastholde meget af det særkende området bærer; små huse, store grunde,
meget grøn beplantning, ikke byggemodningsmuligheder i stor stil og respekt for det
individuelle.

Ydermere i oplægget den aften, hylder jeg også at der tages vare om de sommerhusejere,
der ønsker at bibeholde deres status.

Der er måske et problem vedr. allerede eksisterende huse med helårsgodkendelse. Ønsker
man nybyg begrænses ens mulighed i fx. kvm af husstørrelse.

Det er essientielt,at der kommer ret præcise udmeldinger fra byrådet vedr. en kommende
lokalplan - der må allerede være klare tanker rundt på Rådhuset - giv udtryk for dem nu, så
det kan kvalificere den endelige afstemning. Vær også så klar i mælet at I efterfølgende
kan stå ved det!

Ønsker I dybest set området til byzone og ufortalt har planer, der skyder langt over målet
for hvad beboerne i området ønsker/udtrykker bekymring for mht lokalplaner der alligevel
ændres radikalt undervejs, så får I overvejende et klart nej ved afstemningen.

Mange beboere har helt sikkert det største ønske om en lovliggørelse så helårsmuligheden
er der. Den må selvfølgelig koste i øgede skatter. Sådan er det.
Det er jo facts. Byggeloven siger også, hvad der er facts. Det er spillets regler.

LOKALPLANENs overordnede linier skal udtrykke ikke blot hensigter, men ret præcise
udmeldinger: Vil I bevare og styrke områdets særegenhed? Vil I have nybyg i max højder
og med nyudstykninger i eksisterende grønne arealer?

God debat til jer og må vi borgere være så meget oplyste som overhovedet muligt inden
afstemningen.
Lad os høre jer alle i debatten og ikke kun Gert Bjerregaard eller rådmanden Kristian
Würtz.

Tak for ørenlyd

Med venlig hilsen

Torben Christensen
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Fra: Alexia K. Trolle
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Kommentar ved Skæring strands mulige ændring af status til byzone
Dato: 29. august 2017 20:12:33

Hej 
Jeg ønsker at bibeholde de nuværende restriktioner mht. Afstand til skel samt byggehøjde. 

Ser gerne bedre skolevej til vores børn. Gerne legepladser omkring Skæring hede. Ellers
generelt bibeholde det grønne natur samt mindelunden. 

Tænker at de huse der nu har helårsstatus fredes, så de ikke bliver underlagt den nye
lokalplan, i tilfælde af nedrivning og nybyggeri. 

Kh. 
Alexia Trolle

T: 20209398
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Fra: Annemette Hauschild-Kristensen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Fwd: Skæring Strand
Dato: 29. august 2017 21:25:02

OB's: endvidere tænker jeg at et "ja" fra 75 forudsætter at de principper der bliver
gældende bliver ridset op i forbindelse med udsendelse af "stemmeseddel"

Sendt fra min iPhone

Start på videresendt besked:

Fra: annemettehk@outlook.com
Dato: 29. august 2017 kl. 17.48.33 CEST
Til: byudviklingogmobilitet@aarhus.dk
Emne: Skæring Strand

Som det "høres" i området bla. På Facebook grupper, bland private og som jeg
også har talt med Gert Bjerregaard om er der kun EN vej hvis man vil have en
chance for hvis det bliver et ja, tænker jeg.
Bevar byggereglementet som det er nu for sommerhuse. Samme afstand til og
byggehøjde på 5 meter dog med mulighed for en lidt højere
bebyggelsesprocent (20).
De beboer der var præsenteret til høringerne var primært ældre og det er dem
der kommer til at afgøre det, og de vil bevare skæring strand som det er nu.

Mvh.
Annemette Kristensen
Grundejer
Skæring hage 1B og Klirevej 4 
Sendt fra min iPhone
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Fra: Kathe Tønning
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Bemærkninger - Skæring Strand
Dato: 29. august 2017 21:41:11

Center for Byudvikling og mobilitet
Kalkværksvej 10
8000 Aarhus C

Bemærkninger vedrørende eventuel overførsel af sommerhusområdet Skæring Strand til
byzone

Mine kommentarer og bemærkninger (som grundejer i Skæring Strand området) til
forslaget om overførsel af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone er følgende:

· Bortset fra de ca. 45 grunde i området der har helårsstatus, har alle vel købt
sommerhus/sommerhusgrund i Skæring Sommerhusområde ud fra de kvaliteter
området besidder (lys, luft, stjernehimmel etc.). Havde man ønsket at bo i et
almindeligt parcelhuskvarter, er der jo nok af dem i kommunen hvor man kan
erhverve en grund/hus.

· Ved overgang til byzone umuliggør man at alle aldersgrupper (unge
børnefamilier, midaldrende med teenagebørn og ældre) kan erhverve sig et
bynært sommerhus i et rimeligt prisleje, og dermed muligheden for at folk i
midtbyen og det mere centrale Aarhus i sommerhalvåret kan bo ved jorden nær
vandet og samtidig passe et arbejde i Aarhus. En mulighed jeg selv har nydt godt
af i mange år.

· Jeg har forstået at Aarhus Kommune skal anskueliggøre over for
Erhvervsstyrelsen at kommunen har brug for området til byudvikling. Det er
meget svært at se at kommunen har behov for yderligere byudviklingsområder,
når man ser den byudvikling der finder sted i kommunen – fx Skødstrup hvor
byen konstant vokser, og hvor der er store områder der gør sammenhængende
byudvikling mulig.

Venlig hilsen
Kathe Tønning
Strandvangsvej 7
8250 Egå

Venlig hilsen

Kathe Tønning

Seniorprojektleder
Vand og Miljø
Life Science
Mobil +45 72 20 18 30
krt@teknologisk.dk

Teknologisk Institut
Kongsvang Allé 29
8000 Aarhus C
Telefon +45 72 20 20 00

http://www.teknologisk.dk

- Test din virksomheds digitale udviklingspotentiale

- Læs om vores resultater, ambitioner og de vigtigste begivenheder...
Vores årsrapport 2016 er online
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Fra: Niels Albertsen
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Høringssvar vedr. Skærings Strand som byzone
Dato: 29. august 2017 22:11:26

Center for Byudvikling og Mobilitet
Kalkværksvej 10,
8000 Aarhus C

Høringssvar vedrørende eventuel overførsel af Skæring Strand til byzone

Efter kun kursorisk at have fulgt debatten om overførsel af Skæring Strand til byzone 
gik det på orienterings- og debatmødet den 15. august 2017 klart op for mig, hvor 
dybt alvorlig denne sag er. Den handler om dette: skal Skæring Strand være by eller 
ej? Skal det enormt attraktive område være et nyt Risskov eller skal det ikke? Skal 
området forstadsgøres, så de økonomiske værdier kan stige og kommunen kan få 
større skatteindtægter, hvorved det samtidig bliver dyrere at have sommerhus og at 
bo i det, hvis man har lov til det? Eller skal det forblive det attraktive 
sommerhusområde, det er, hvor folk, som har ønsket at have sommerhus eller bo på 
denne måde, kan  blive ved med det på vilkår, som bebyggelsesmæssigt, 
omgivelsesmæssigt og økonomisk modsvarer de eksisterende vilkår? Skal området 
forsynes med fortove, cyklestier, gadelamper som ethvert andet parcelhusområde, 
eller skal Aarhus Kommune inden for sine grænser fastholde et område, hvis karakter 
er evident anderledes end parcelhusområderne, og som forlener Aarhus Kommune 
med et unikt træk, som man ikke finder mange andre steder? Skal denne bynære 
unikhed nedtones og området ad åre homogeniseres med de omliggende 
parcelhusområder – sikkert i løbet af ganske få år områdets attraktivitet taget i 
betragtning – eller skal dette ikke ske? Er det ’synd’ for Aarhus som mangfoldig 
bymæssig helhed at fjerne dette særligt unikke kendetegn ved byens samlede 
ansigtstræk, eller er det ikke? Ved orienterings- og debatmødet blev der 
indledningsvist vist et kort over hele kommunen, hvoraf fremgik, hvor lidt af 
kommunens samlede areal Skæring Strand fylder. Er det virkelig væsentligt for byens 
samlede byudvikling, at dette område bymæssiggøres, eller er pointen tvært imod, at 
bykommunen er mere interessant, mere spændende, mere opløftende at bo og 
opholde sig i, hvis det ikke sker?

Dette er efter min bedste overbevisning de to basale valgmuligheder, hvilket 
fremtidige, mere eller mindre ’bevarende’ lokalplaner ikke vil ændre afgørende ved. 
En overgang til byzone vil i betragtning af områdets attraktivitet udløse stærke 
kræfter som uvægerligt vil trække i retning af Risskov-gørelse af området.

Med venlig hilsen

Niels Albertsen
Strandvangsvej 7, 8250 Egå
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Niels Albertsen
Professor emeritus
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Fra: c.bredstrup
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Indsigelse vedr. overgang fra sommerhus til byzone i Skæring
Dato: 29. august 2017 22:15:51

Til Aarhus Kommune. 

Indsigelse vedr. overgang fra sommerhus til byzone i Skæring. 
Vi vil gerne gøre indsigelser mod evt. opdeling af Skæring i 4 separate områder. Vi er
bosat i det I præsenterede som område 4, og vil gerne have ændret status. Vi ved at det
samme gør sig gældende for vores naboer og de omkringliggende huse. 

Mvh. Bo Schou Andersen og Christina Bredstrup 
Skovfyrvej 10 
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Forslag/kommentarer	til	Kommunens	Høring	vedr.	Skæring	Strand.	

1. Nye	oplysninger	om	bebyggelsesprocenter	mv.
2. Grundejernes	brugsret	til	fællesarealer
3. Mulighed	for	dispensation	fra	alm.	bebyggelseregler

1. Nye	oplysninger	om	bebyggelsesprocenter	mv.
I	det	tidligere	udsendte	materiale	“REGISTRERING	OG	ANALYSE	–	MULIG	ÆNDRING	AF	SKÆRING	STRAND	FRA	
SOMMERHUSOMRÅDE	TIL	BYZONE	fra	Orienterings-	og	debatmøde	tirsdag	den	15.	august	2017	var	der	ikke	påført	
bebyggelsesprocenter.	Det	er	der	derimod	i	det	materiale,	som,	ligger	til	grund	for	"Forslag	fra	Venstre	om	ændring	af	
Skæring	Strand	til	byzone"	på	kommunens	www.	http://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/2/8/7/2874798-5950309-1-
pdf.pdf	Her	kan	man	i	”FORSLAG	TIL	INDHOLD	I	EN	LOKALPLAN	REGISTRERING	OG	ANALYSE,	Bilag	3	MULIG	
ÆNDRING	AF	SKÆRING	STRAND	FRA	SOMMERHUSOMRÅDE	TIL	BYZONE	REGISTRERING	DELOMRÅDER	se	hvilke	
bebyggelsesprocenter,	der	er	i	forslag	I	de	forskellige	zoner.	Det	er	meget	oplysende,	og,	efter	min	mening,	
umiddelbart	fornuftigt	og	realistisk	afspejlet	i	de	meget	forskellige	bymiljøer,	der	er	I	Skæring.	Det	glæder	mig,	at	
kommunen	vil	arbejde	for	bevarelse	af	de	grønne	områder	og	karakteristike.	Det	er	som	bekendt	ikke	blot	“det	blå	
element/havet”,	men	i	høj	grad	også	det	gønne	element/træ	og	skov,	der	gør	Skæring	så	attraktivt.	

Jeg	vil	i	den	forbindelse	venligst	gerne	gøre	opmækrsom	på,	at	det,	efter	min	mening	for	beboerne	i	zone	7	(fra	
Strandrylevej	til	Standtoften)	er	vigtigt,	at	der	ikke	gives	tilladelse	til	en	højere	bebyggelseshøjde	en	5	meter	på	den	
meget	store	grund	på	Plantgevej	26-30	i	zone	6,	der	går	fra	hoveddejen/Plantagevej	hele	vejen	ned	til	havet.	Det	er	i	
dag	på	Plantagevej	26-30	en	række	private	sommerhuse,	der	udlejes	året	rundt	via	Dansommer.	Vejen	de	ligger	på	er	
privat,	og	det	er	forbudt,	at	passerer	vejen	og	grunden	ned	til	havet.	Det	var	ikke	noget	forbud	mod	dette,	da	vi	købte	
sommerhus	i	Skæring	I	2009,	men,	stien	blev	desværre	senere	blokeret	af	ejeren,	og	kan		I	dag	kun	kan	benyttes	af	
sommerhuslejerne.	Vel	og	mærke	samme	sommerhuslejere,	som	frit	benytter	fællesarealerne	og	badebro	på	
Strandtoften.	
Såfremt	der	ved	evt.	vedtagelse	af	helårszone	gives	tilladelse	til,	at	der	kan	bygges	efter	det	alm.	
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bebyggelsesreglement	på	Plantagevej	26-30	vil	fx.	8	meter	høje	rækkehuse	el.	lign.	i	meget	høj	grad	overskygge	og	
skæmme	det	fine	grønne,	kringlede	og	karakteristiske	kvarter	ml.	Strandrylevej	og	Strandtoften.		
	
2.	Grundejernes	brugsret	til	fællesarealer	
Jeg	vil	samtidig	venligst	gøre	opmærksomheden	på,	at	der	i	dette	område	er	et	fællesaral	ned	til	stranden,	som	
områdets	beboere	har	tinglyst	servitut	på,	at	kunne	anvende.	Det	samme	gør	sig	gældende	for	mange	andre	mindre	
strand-	og	skovarealer,	ikke	bare	I	Skæring,	men	også	i	Egå	og	i	Risskov.	Områderne	anvendes	yderst	diskret	og	
hensynsfuldt	til	rekrative	formal,	fælles	Sankt	Hans,	til	at	have	båd	og	surfbrædt	mv.	liggende.	Der	er	stier	og	en	
mindre	strand,	som	flittigt	benyttes	af	alle,	der	har	lyst	til	en	spadseretur	langs	havet	i	det	meget	smukke	område.	
Disse	små	områder	blev	ikke	blevet	omtalt	i	Registrerigs-	og	analyse	materialet.	Jeg	regner	derfor	ikke	med,	at	der	vil	
blive	foretaget	ændringer	i	deres	status	og	anvendelse.			

3.	Mulighed	for	dispensation	fra	alm.	bebyggelseregler		
Endelig	vil	jeg	venligst	gøre	opmærksom,	på	at,	der	bør	overvejes	mulighed	for	dispensation	i	forhold	til	de	
almindelige	bebyggelsesregler	ved	en	evt.	overgang	fra	sommerhus	status	til	helårsstatus,	for	de	små	huse	og	små	
grunde	I	zone	7.	Det	vil	næsten	ikke	være	muligt,	at	bevare	den	sjove	og	iregulære	bebyggelesstruktur	på	de	små	
kringelde	grusveje,	hvis	samtlige	alm.	bebyggelsesregler	skal	overholdes.									

Jeg	takker	kommunen	for	den	gode	åbne	debat,	og	særligt	for	de	gode	intentioner	med,	at	bevare	Skærings	meget	
fine	grønne	og	naturlige	områder	og	karakteristika.	

Med	venlige	hilsner	

Louise	Buttenschøn,	Strandrylevej	17,	Skæring		

	



	



29.08.2017 Rikke og Ole Laursen, Skæring Hedevej 125, 8250 Egå 

Bemærkninger til en eventuel overførsel 
af sommerhusområdet Skæring Strand til 
byzone 

Kommunens redegørelse 
Den af Arkitema udarbejde ”Registrering og Analyse” beskriver meget retvisende de aktuelle og meget 
varierende karakteristika i 12 delområder. 

De væsentligste overordnede parametre for områdets evt. nye lokalplaner er: 

• Bebyggelsesprocent
• Bebyggelsers placering på grund
• Bevaringsgrad
• Minimum grundstørrelse

Vores holdning 
Vi mener at en overførsel af sommerhusområdet Skæring Strand til byzone ville være en god idé, såfremt at 
det ikke ville gå ud over områdets rekreative tilsnit. Samtidig synes det udsendte materiale med inddeling i 
delområder at give et fornuftigt bud på en hensigtsmæssig afgrænsning og udmærkede overordnede 
principper for en eventuel fremtidig lokalplan, der baserer sig på byudvikling med udgangspunkt i ”indefra 
og ud princippet”. 

Generelt set mener vi, at regler for fremtidig helårsbebyggelse i den eventuelt kommende lokalplan skal 
begrænse bebyggelsernes omfang til noget nær det, der er gældende for den eksisterende 
sommerhusbebyggelse. 

Dette medfører at den kommende eventuelle lokalplan mindst må indeholde følgende: 

• kun én bolig pr. grund
• ikke yderligere udstykningsmuligheder eller grundstørrelse på minimum 1.200 m2

• lav bebyggelsesprocent, f.eks. 25 %
• højst én etage
• maksimal højde på bebyggelse 5-6 meter fra eksisterende terræn
• 5 meters afstand fra bolig til skellinje (tættere ved naboaccept/høring)
• 2 meters afstand til carporte og skure (tættere ved naboaccept/høring)
• kun levende beplantning i skel (er allerede gældende i nogle områder)

Endvidere vil det være en god ide at man i lokalplanen laver det obligatorisk at alle grundejere skal bidrage 
til vedligehold af områdets veje, da vejene mange steder ikke får den fornødne vedligeholdelse, hvilket kan 
skyldes manglede vilje til at bidrage til dette. 
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29.08.2017 Rikke og Ole Laursen, Skæring Hedevej 125, 8250 Egå 

I forhold til eksisterende ejendomme med helårs status på Skæring Strand (45 stk), der har haft helårsstatus 
siden 30’erne, endnu inden området var udlagt som sommerhusområde mener vi, at de bør have en 
særstatus i den kommende lokalplan, der sikrer dem samme rettigheder i.f.t. byggeprocent, byggehøjde, 
afstande til skel mv. som de har i dag. Dermed stilles de med samme rettigheder som i dag og vil formentlig 
også være positivt indstillet over ændring af området generelt. 

Med venlig hilsen 

Rikke og Ole Laursen 



Fra: Jes Graugaard - intenz P/S
Til: MTM-ByudviklingogMobilitet
Emne: Skæring
Dato: 29. august 2017 23:42:09

Hermed overvejelser vi gerne vil have i betragtning:

Vi mener målet må være at bevare særpræget i området. Bevare de grønne områder og holde luft mellem
husene.

Vi foreslår som i Risskov at der max må bygges halvandenplan, og gerne kun 1 plan.

Til skel til nabo 4 meter.

Bebyggelse max 25%.

Højde max 6,5 meter.

Derudover har området en fantastisk aften og nattehimmel som noget meget specielt. Gadebelysning vil
ødelægge dette særpræg. Specielt mod vandet. Vi foreslår at der kun er gadebelysning på hovedfærdselsåre på
Strandvangsvej.

Venlig hilsen

Jes Graugaard
Gammel Strandvangsvej 26
8250 Egå
Mobil 2212 2240
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