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TEMATISERING, RESUMERING OG KOMMENTERING AF INDKOMNE HØRINGSSVAR 

 

KOMMUNEPLAN/BYZONE 

Resumé: 
Det bemærkes, at sommerhusområdet ikke er medtaget i Planstrategi eller i Kommuneplanforslaget som 
areal for byvækst. Kommunen har arealudlæg til anslået 20-30 år frem og såvel byrådet som borgere er 
dermed i sit udgangspunkt uforberedt på sagen og må tage en hastedrøftelse heraf. 

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 indefra 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. 

Det henstilles til byrådet at genoverveje præmissen for ansøgning om konvertering af Skæring Strand til 
byzone. Det er svært at få øje på behovet for at inddrage netop Skæring Strand til yderligere areal til 
byvækst, når man tænker på hvordan byen vækster mod nord og vest. Det ligner mere en politisk ”smart 
måde” at løse problemstilling omkring den uretmæssige anmeldelse af fritidsboliger til helårsbeboelse. 

En udvikling fra sommerhusområde til boliger, der kan anvendes hele året får også konsekvenser i forhold 
til natur, dyreliv mv. En udvikling der vil forstærkes med overførsel til byzone og en eventuel mulighed for 
tættere byggeri, mindre grunde mv. 

Ved planlægning med overførsel til byzone umuliggør man, at alle 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 bemærkning om at overgang til byzone vil - i betragtning af områdets attraktivitet - udløse stærke 
kræfter som uvægerligt vil trække i retning af Risskovgørelse af området. 

Endvidere spørges der til mulighederne for, at der sker yderligere byudvikling i landzonen nord for den 
mest bynære del af sommerhusområdet. Markerne nord for sommerhusområdets sydvestlige del ønskes 
fastholdt som marker. 

Kommentar: 
Skæring Strandområdet ses som en mulig ressource til at tilfredsstille behovet for fritliggende boliger uden 
at det har konsekvenser for arealforbruget i de bynære landskaber og naturområder, da der i realiteten er 
tale om et udbygget område og da der i de fleste andre byudviklingsområder fokuseres på en tættere by. 
Da der samtidig er tale om et skoledistrikt, hvor der er god plads til mange flere elever, ses 
byudviklingsinteresserne velbegrundede. 

Det er korrekt, at der numerisk er arealer til en årrække, der er længere end den horisont planloven rækker 
over. Men Aarhus Kommune vokser befolkningsmæssigt i et tempo, der ikke er set i mange årtier og der er 
derfor behov for et råderum, som Skæring Strandområdet kan være et supplement til. Hvad angår 
princippet om byvækst indefra og ud, ses der ikke divergenser mellem kommunens og Erhvervsstyrelsens 
syn herpå: At sommerhusområdet fra sydvest kan koble sig på byzonen i Skæring By. 



Hvis Skæring Strandområdet overføres til byzone, vil der på sigt kunne ske en udvikling i retning af større 
boliger. I hvilen grad det vil få konsekvenser i forhold til naturen mv., vil bero på den lokalplanlægning, der 
følger op på et eventuelt flertal for overførsel til byzone og det efterfølgende landsplandirektiv. 

Hvis det bliver et ja til byzone, vil kommunen betragte området som en byudviklingsreserve. Det indgår 
endvidere i betingelserne fra staten for at arealet kan overføres til byzone, at kommunen begrunder det i 
byudviklingsinteresserne. 

En gradvis konvertering til helårsbeboelse med større villaer er en sandsynligt mulighed. Det er dog den 
detaljerede lokalplan, der fastsætter bestemmelserne om bebyggelsesgrader, højder og afstande. 

Med hensyn til landzonearealerne indgår de ikke som en del af den aktuelle sag og arealerne indgår ikke i 
byudviklingsinteresserne i den gældende kommuneplan eller det aktuelle kommuneplanforslag. 

 

PROCES 

Resumé: 
Bemærkninger omhandler synspunkter til en proces, der af flere findes forceret. Der er afsat for kort tid og 
orienteringsmødet blev afholdt i nogle af grundejeres sommerferie. Den efterfølgende høringsfrist findes 
for kort, også i forhold til, at der er grundejere, som ikke modtager Digital Post, men modtager 
høringsmaterialet som almindelig post. 

Flere bemærkninger omhandler en forventning om at kende et præcist indhold i en lokalplan, før en 
afstemning kan foretages og at nabohøringer bliver vægtet højere. 

Der er ved nogle grundejere en forventning om yderligere uddybende redegørelse ”for den enkelte ” 
grundejer vedr. konsekvenser ved en overførsel til byzone. En grundejer finder, at der ikke er redegjort for 
konsekvenserne for de ejere, der i dag har helårsgrunde. 

Grundeejere i området deltager gerne i en bred debat og som sparringspartnere i udarbejdelsen af en 
lokalplan. 

I forhold til at der ikke foreligger en udmelding fra kommunen om den kommende lokalplans indhold, 
spørges der til om kommunen dybest set ønsker området overført til byzone og ufortalt har planer, der 
skyder langt over målet. 

Kommentar: 
Forarbejderne vedrørende ansøgning af Erhvervsministeriet om en konvertering af sommerhusområdet 
Skæring Strand til byzone blev i gangsat umiddelbart efter en overførsel blev muliggjort med 
ikrafttrædelsen af planlovens ændring pr. 15. juni 2017. 

Vedrørende den korte proces må der henvises til, at der fra Erhvervsministeriet ikke er givet kommunerne 
en tilstrækkelig frist til at udføre et forarbejde, der kan danne et mere klart grundlag for afstemningen. Det 
er beklageligt, men altså de givne forudsætninger. 

Center for Byudvikling og Mobilitet har fundet det mest hensigtsmæssigt, at et orienteringsmøde for 
grundejerne ikke lå midt på sommeren. Det kan være svært at tilgodese alle beboernes ferieafholdelse med 
en tidsfrist for ansøgning til Erhvervsstyrelsen den 15. oktober 2017, hvor der forinden skal holdes en 
høring, redegøres for fremsendte bemærkninger og afholdes afstemning blandt grundejerne. Det ville også 
hos kommunen have været ønskeligt med en længere proces.  



Vi er opmærksomme på problematikken omkring fremsendelse af orientering til borgere – også dem der 
ikke er tilmeldt Digital Post. Blandt andet er afstemningsperioden forlænget med en postgang, 5 dage i 
forhold til oplysninger på orienteringsmødet 

Vedr. kendskabet til det helt konkrete indhold i en lokalplan er det et mere detaljeret arbejde, der 
igangsættes efter statens udarbejdelse af et landsplandirektiv.  Hen over sommeren har kommunen i 
samarbejde med et uafhængigt arkitektfirma lavet et bud på de karakteristiske kvaliteter, som der kan 
danne baggrund for indholdet i en lokalplan. 

Konsekvenser for den enkelte grundejer fremgår af den udsendte redegørelse under afsnittet, ”Nærmere 
om konsekvenser ved en ændring til byzone”, hvor de forskellige anvendelsesmuligheder opremses. Vedr. 
konkrete skattemæssige forhold, kan vi som kommune ikke udtale os nærmere. Det skal understreges, at 
det er SKAT, der har kompetencen til at udtale sig om ejendomsvurderinger. Vi tillader os derfor at henvise 
dertil vedr. skattemæssige forhold. 

I den udsendte redegørelse for konsekvenserne ved en overførsel til byzone indgår også oplysninger for 
dem, der allerede bor i et lovligt helårshus med helårsstatus i sommerhusområdet. Der findes i området i 
dag omkring 45 ejendomme, som ikke har status som sommerhus, men som helårshus. Det skyldes, at 
boligen var lovlig helårsbolig, allerede før området blev udlagt til sommerhusområde. Det blev Skærings 
sommerhusområde i 1962/1974. Anvendes boligen i dag lovligt til helårsbeboelse, skal der ikke ansøges om 
byggetilladelse for fortsat at anvende boligen helårs. Konsekvensen af at sommerhusområdet overføres til 
byzone er, at grundejeren ikke længere har en ret til senere at kunne ændre anvendelsen til sommerhus. 

I forbindelse med igangsætning af et lokalplanarbejde har Center for Byudvikling og Mobilitet, 
Planafdelingen forventninger om at afholde en række borgermøder med lokalbefolkningen/ejerne inden 
for de enkelte områder, så der opnås en højere grad af medudvikling for grundejeren. 

Hvad angår kommunens ønsker om overførsel til byzone, ser Teknik og Miljø potentialer i området til 
dækning af en efterspørgsel på gode arealer til åben lav boligbebyggelse/familieboliger i et område, hvor 
skolekapaciteten er god. 

 

AFSTEMNING 

Resumé: 
Der udtrykkes i halvdelen, 10 af de 20 indsendte høringssvar bemærkninger med et stort ønske om, at den 
kommende afstemning bliver foretaget for det samlede område under ét, og at hele området ved et flertal 
samlet overføres til byzone. Der udtrykkes bekymring for at et eller flere områder kan lades tilbage, hvis 
ikke de nærmeste områder stemmer for en overførsel. 

Andre 4 bemærkninger nævner ønsket om, at en afstemning/optælling skal ske områdevis, således man 
ved stemmeoptællingen kan sammenlægge områder, der tilsammen kan opnå 75% tilslutning.  

Én bemærkning nævner, at optælling af et flertal alene bør ske på baggrund af de afgivne stemmer. 

Der udtrykkes et ønske om synlighed i, hvordan afstemningen foretages og hvorvidt det foregår i 
afstemningszoner. Man ønsker principperne for afstemningen/optællingen medsendt 
afstemningsmaterialet. 

Afstemningen bør ske på et bredere kendskab til indholdet i en lokalplan – et bindende lokalplanudkast. 



Kommentar: 

Afstemningen vil blive afviklet under ét, hvor sommerhusområdet inddeles i 4 zoner i overensstemmelse 
med materialet, som er forelagt på mødet i Teknisk Udvalg den 4. september 2017. På denne måde vil det 
være muligt at sammenlægge områder, der tilsammen har en positiv stemmeprocent på 75 for en 
overførsel til byzone. Hvis et område, ikke har et flertal, vil det ikke kunne overføres til byzone, dvs. at en 
stemmeprocent på 50 ikke er et flertal og området kan ikke tælles med: 

1. område 1 alene opnår 75% søges området overført til byzone,  
2. områderne 1 og 2 tilsammen opnår 75% søges begge områder overført til byzone,  
3. områderne 1,2 og 3 tilsammen opnår 75% søges de tre områder overføret til byzone 
4. områderne 1,2,3 og 4 tilsammen opnår 75% søges hele området overført til byzone. 

Overførsel af områder til byzone kan kun ske efter princippet om at byvækst skal ske indefra og ud, og 
dermed kan sommerhusområdet fra sydvest kan koble sig på byzonen i Skæring By. 

Afstemningsprincippet kan ses på kommunens hjemmeside: 
http://www.aarhus.dk/da/politik/Udvalg/Teknisk-udvalg.aspx 

Det er ikke Aarhus Kommunes beslutning at et flertal for overførslen beror på 75% af alle grundejere i 
området, men planloven der fastlægger at et af kriterierne for overførsel af arealet til byzone er at mindst 
¾ af de berørte grundejere skal ønske en overførsel til byzone. 

 

INDHOLD I LOKALPLAN 

Resumé: 
En generel holdning i de indkomne høringssvar er det stærke ønske om at der i en lokalplan bevares en 
grøn karakter i området med lave bebyggelsesgrader, lave højder og markante afstande til skel, i et 
overordnet princip som de bestemmelser, der i dag er gældende for sommerhusområdet. Flere giver udtryk 
for, at der skal udarbejdes en lokalplan for hele området. 

Der er mange bud på bygningsregulerende bestemmelser med et grønt syn:  

• bebyggelsesprocent 15 (20), en max. højde på 5 m, 1-1½ plan og mindst 5 meter til skel 
• bebyggelsesprocent 20, en max. højde på 6 m, 1 plan og mindst 5 meter til skel 
• bebyggelsesprocent 25, en max. højde på 7 m og mindst 2,5 (5) meter til skel 
• at bebyggelsesprocenten kan differentieres 15%– 20% ligesom alt efter om grunden er mere eller 

mindre end 800 m2 
• grundstørrelser på minimum 1.200 m2 og kun én bolig på grunden 
• placering af skure på max. 10 m2 kan placeres tættere på skel, f.eks. 2 meter 
• der må kun etableres levende hegn i skel - ingen plankeværk og mure 
• lokalplanen udarbejdes med baggrund i den udarbejdede registrering af området med opdeling i 

mindre delområder i forhold til de enkelte områders karakteristika. 
 

En anden generel holdning i bemærkningerne er ønsket om at tilgodese de ca. 45 grundejere, der allerede 
nu har status af en helårsbolig, så ejerene ikke stilles ringere ved en overførsel af hele området til byzone 
med en samtidig vedtaget lokalplan, der indeholder mere restriktive bestemmelser end dem, der gælder 
for helårshusene i dag. Der er udtrykt ønske om, at disse grundejere efter lokalplanens vedtagelse stadig 

http://www.aarhus.dk/da/politik/Udvalg/Teknisk-udvalg.aspx


kan ombygge, nedrive og nyopføre efter tidligere regler, dvs. en bebyggelsesprocent på 30, bygningshøjde 
på 8,5 m i 2 etager og en afstand til skel på 2,5 meter. 

Område 7 i dokumentet ”Registrering og Analyse” afstedkommer et par bemærkninger om hvorvidt det er 
muligt for grundejere i området at opnå status af helårsbolig, idet grundene er meget små; om der 
eventuelt gives dispensation til bebyggelsen. Det nævnes at det er vigtigt for området, at der ikke tillades 
en større bygningshøjde i naboområdet navngivet område 6, da en højere bebyggelse vil skæmme det fine 
grønne, kringlede kvarter, område 7. 

For område 1 nævnes specifikt muligheden af at hæve bebyggelsesprocenten fra 15-20%, dog uden at det 
skal være muligt at bygge på/i selve skrænten, mens en anden bemærkning angående det samme nævner, 
at de fleste af boligerne langs skrænten allerede er bygget ind i den. Et forslag i den udarbejdede analyse 
om eventuel fredning af træerne på skrænten møder også modstand. 

En grundejer foreslår, at hele sommerhusområdet opdeles i 4 lokalplaner, som kan gives bestemmelser, der 
muliggør en udvikling med nytænkende boligformer, rækkehuse, med mulighed for flere niveauer, 
byggestile, grønne bæredygtige boliger til både ejere og lejere. 

Der appelleres desuden til at der sikres en varieret befolkningsmasse og ikke et rigmandsområde. 

En anden grundejer bemærker, at der jf. kommuneplanen vil blive stillet krav om almene boliger i 
forbindelse med ny lokalplanlægning som understøttelse af mangfoldigheden. 

Der er endvidere en bemærkning om, at en lokalplan for området ikke er en sikkerhed for at der ikke kan 
dispenseres fra lokalplanen, og efterfølges af et spørgsmål om hvorvidt det er muligt for kommunen at 
ændre nuværende tinglysninger? 

 

Kommentar: 
En lokalplan for området Skæring Strand kan først udarbejdes på baggrund af et landsplandirektiv og først 
ved lokalplanens endelige vedtagelse kan området overføres til byzone og lokalplanlægges til lav 
boligbebyggelse. Det præcise indhold i en lokalplan kan forhåbentligt fastlægges sideløbende med 
Erhvervsstyrelsens udarbejdelse af et landsplandirektiv. Aarhus Kommunes forslag til overordnede 
principper for et indhold i lokalplanen er: 

• en lokalplan, der tager hensyn til det allerede meget grønne indtryk, som området fremstår i, 
foreslås fastsat med bestemmelser med stor fokus på bevaring af områdets særlige grønne karakter 
og kvaliteter: 

• fastholdelse og udbygning (bevaring) af de grønne træk langs matrikler, veje og stier 
• på sigt muliggøre sikker skolevej, når/hvis et behov opstår 
• fastholdelse af de grønne friarealer, Skoven og Mindelunden som rekreative områder 
• afstande til skel på minimum 2,5 meter, der understøtter det grønne præg 
• ved yderligere udstykning fastlægges grundstørrelser på minimum 800 – 1000 m2 
• maksimal bebyggelsesprocent på 25% 
• maksimale bygningshøjder på maks. 6,5 meter 
• at området i en lokalplan kan opdeles i op til ca. 12 delområder, og at disse kan gives supplerende 

og særlige bestemmelser, som understreger det enkelte berørte områdes karakteristika - f.eks. i 
forbindelse med en lokalplanlægning og Planafdelingens forventninger om højere grad af 
borgerinddragelse, vil de forskellige bemærkninger om forslag til bygningsregulerende 



bestemmelser blive nærmere vurderet og indgå i udarbejdelsen af et lokalplanforlag i samarbejde 
med grundejere. 

En lokalplan for hele området kan inddeles i flere delområder, som hver især gives sine egne anvendelse- 
og bygningsregulerende bestemmelser. Antallet af delområder kan evt. være de 12 områder som vist i 
materialet ”Registrering og analyse” eller det kan være færre delområder. Fælles for delområderne er, at 
de kan opdeles efter de træk, der er fælles for det enkelte og muligvis det helt karakteristiske for 
delområdet. 

Spørgsmålet om, hvorvidt de 45 eksisterende helårshuse med helårsstatus i lokalplanen skal vær omfattet 
af mere lempelige bebyggelsesregulerende bestemmelser er et forhold, som må finde sin afgørelse i 
forbindelse med byrådets vedtagelse af lokalplanen. I forbindelse med lokalplanlægningsprocessen vil der 
være offentlige høringer og anden borgerinddragelse, hvor disse grundejere har mulighed for at påvirke 
lokalplanens indhold.  

En planlægning kan ikke sikre en varieret befolkningsmasse med den nuværende parcelstruktur. Hvis der 
skal sikres boligmuligheder for de lavere indkomstgrupper og almene boliger kan det være nødvendigt at 
frigøre større områder til ny samlet boligbebyggelse. 

Lokalplaner kan altid ændres med nye lokalplaner, men det vil forudsætte en procedure med offentlig 
høring. Der er altså ikke tale om, at en lokalplan kan ændres med en snæver nabohøring. Kommunen kan 
med vedtagelsen af en lokalplan ændre visse servitutter, hvis de strider mod lokalplanens formål. Men en 
servitut om en fællesgrund, som ikke må bebygges, ses dog ikke at stride mod lokalplanens formål om 
overførsel til byzone.   

 

DET GRØNNE UDTRYK 

Resumé: 
Som udgangspunkt ønskes områdets unikke, grønne udtryk og veje fastholdt. De rekreative træk og 
områder bevares og udbygges med mere skov og etablering af opholds- og legepladser ved Skæring Hede, 
Svinboskoven og Mindelunden.  Den grønne karakter skal sikres gennem lave bebyggelsesgrader og lav 
bygningshøjde. Man skal bevare områdets særkende – det grønne træk og sikre havkig. 

Der udtrykkes frygt for, at der ikke længere bliver uhindret adgang til stranden, at Mindelunden udlægges 
til bebyggelse og at der sker indskrænkning af natur og grønne områder samt inddragelse. 

Kommentar: 
Udgangspunktet for undersøgelsen af interessen om overførsel til byzone er det eksisterende 
sommerhusområde Skæring Strand. Der er ingen kommunale interesser for at ændre det grønne træk i 
Skæring Strand. Skovområderne i det nuværende sommerhusområde bevares som skovområder og der er 
mulighed for at indrette områderne yderligere med opholds- og legepladser eller lignende. 

Nuværende lovlig adgang til stranden søges ikke hindret med en lokalplan. 

TRAFIK OG STIER 

Resumé: 
En gennemgående bemærkning er ønsket om en sikker skolevej langs strækningen 
Strandvangsvej/Plantagevej/Åstrup Strandvej og til dels også Skæring Hedevej. Flere bemærkninger ønsker 



stier langs markerne, som også kan benyttes som skolevej. Desuden ønsker mange mulighed for passage til 
stranden. 

Nogle oplever et stort trafikalt pres på Strandvangsvej og ønsker hastighedsdæmpende foranstaltninger, 
såsom grønne vejchikaner eller vejbump, evt. hastighedsregulering på 40km/t på kommuneveje og 20km/t 
på grusvejene. Der ønskes også bedre skiltning på vejen. En enkelt foreslår etablering af en genvej fra 
Grenåvej ind midt i området. Der efterspørges gennemførelse af trafiktælling i området før eventuel 
udarbejdelse af en lokalplan. 

Der er både ønsker om at få bebelysning og ønsker om at undgå det. Overordnet set foreslås vejbelysning 
etableret langs Strandvangsvej (nænsomt, eventuelt som parkbelysning, evt. uden natbelysning).  

Der nævnes også ønsket om bedre busservice til området, specielt i de sene timer. 

Der spørges til afgivelse af arealer til udvidelse af offentlige veje og hvor ekstra vedligeholdelse af vejene til 
f.eks. Svinboskoven, hvis den indrettes med legepladser, betales. En enkelt foreslår at alle grundejere skal 
bidrage til udgifterne ved vedligeholdelse af områdets veje.  

Flere ønsker vejene opretholdt som grusveje. 

Kommentar: 
En overførsel af sommerhusområdet til byzone kan på sigt forventes at medføre en øget bosætning i 
området og dermed også et behov for etablering af en sikker skolevej i form af cykelstier langs 
Strandvangsvej/Plantagevej/Åstrup Strandvej. Det vil være takten på den øgede bosætning, som 
fastsætter, hvornår behovet opstår, og det vurderes, at det, om ikke før, vil vise sig ved den næste 
skolevejsanalyse om 5 år, hvorvidt behovet for anlæg af cykelsti er opstået. 

Der vil til den tid blive vurderet på, hvilken strækning, der skal anlægges med cykelstier, om det skal ske i 
etaper, om stier langs Strandvangsvej skal suppleres med stier langs markerne i delområde 2,3 og 4 m.fl.  

Først når et projekt for stier udarbejdes, vil de nødvendige arealerhvervelser fra de private ejendomme 
fremgå. Det vurderes, at der på lange strækninger er tilstrækkeligt areal inden for nuværende vejskel til 
etablering af en enkeltrettet sti, men flere steder vil det blive nødvendigt at erhverve areal.   

Strandvangsvej er mere trafikeret end Plantagevej og Åstrup Strandvej. Vejene kan med trafiktal på knap 
ca. 3500, ca. 2000 og ca. 1200 biler/døgn (i gnmst., over året, tal fra 2014) ikke siges at være voldsomt 
trafikbelastede. Trafikken og hastigheden i området vil selvfølgelig stige i takt med øget helårsbosætning, 
og forvaltningen vil som i kommunen generelt følge trafikudviklingen og hastigheden med henblik på 
løbende at vurdere behovet for forbedring af vejene – herunder hastighedsdæmpende foranstaltninger.  

Ligesom i dag skal de private fællesveje, også ved områdets evt. overførsel til byzone, vedligeholdes af de 
tilgrænsende ejendomme med vejret til vejene – efter princippet, at hver ejendom vedligeholder vejen ud 
for ejendommen, medmindre der er oprettet et vejlaug til varetagelse af vedligeholdelsen af en hel eller 
flere veje. I tilfælde, hvor kommunen bliver anmodet om at lave en udgiftsfordeling for en samlet 
istandsættelse af en hel vej, vil udgiften blive fordelt efter den enkelte ejendoms brug af vejen. Dette vil 
således afspejles i en øget udgift til kommunen, hvis en ny legeplads i Svinbo skov eksempelvis øger 
trafikken på en privat fællesvej.  



Manglende vedligeholdelse af private fællesveje er et forhold, som skal afgøres efter reglerne i 
privatvejsloven – ikke i en lokalplan. 

 

ANVENDELSE 

Resumé: 
Det er fremsendt bemærkninger og spørgsmål om anvendelse af de eksisterende helårshuse inden for 
sommerhusområdet, om ulovlig helårsbeboelse, pensionistreglerne efter planloven, om bopælspligt og 
energikravene i bygningsreglementet samt hvorvidt det efter lokalplanens vedtagelse vil være muligt at få 
byggetilladelse til et sommerhus. 

Det påpeges i mange høringssvar, at ejere af de eksisterende helårshuse vil opleve, at deres byggeret 
indskrænkes. I høringssvarene foreslås, at de eksisterende helårshuse i lokalplanen får en form for 
særstatus. 

Kommentar: 
Eksisterende helårshuse med helårsstatus 
Der findes i Skæring sommerhusområde ca. 45 ejendomme, som har fået helårsstatus, før området blev 
udlagt til sommerhusområde. 

Ansøgninger om tilladelse til byggeri på disse ejendomme behandles efter bygningsreglementets 
bestemmelser for parcelhuse. 

Det vil sige, at ejendommene i dag må bebygges med 30%, to etager i 8,5 meters højde og med en mindste 
afstand til skel på 2,5 meter. 

Til sammenligning må sommerhusejendomme i sommerhusområder bebygges med 15%, en etage i 5 
meters højde og med en mindste afstand til skel på 5,0 meter. 

Når der er vedtaget en lokalplan, vil det være lokalplanens bestemmelser om bebyggelsesprocent m.v., 
som gælder. 

Bopælspligt 
Et parcelhus, som opføres i henhold til en byggetilladelse efter områdets omdannelse til byzone, vil have 
helårsstatus.  

Det er den såkaldte Boligreguleringslov, som indeholder regler om tomme boliger. Boligejere har pligt til at 
sørge for, at boliger til stadighed er beboede, og pligt til at give kommunen besked, når en bolig har været 
ubeboet i mere end seks uger. 

El-opvarmning 
Aarhus Byråd besluttede i 1987 at nedlægge forbud mod etablering af el-varmeanlæg i ny bebyggelse i en 
række byområder i kommunen. I 1994 blev forbuddet udvidet til også at omfatte etablering af el-
varmeanlæg i eksisterende bebyggelse. Forbuddet gælder ikke i Skæring sommerhusområde.  



I forbindelse med omdannelse til byzone vil det kunne besluttes, at der skal gælde et forbud mod el-
varmeanlæg. 

Energikrav 
Anvendelsesskifte af sommerhusets benyttelse til helårsbeboelse kræver byggetilladelse. Byggeriet skal 
opfylde det til enhver tid gældende bygningsreglements krav til energiramme. 

Det påpeges i mange høringssvar, at kun et meget begrænset antal sommerhuse vil kunne opfylde 
bygningsreglementets krav til energiramme.  

Bygningsreglementets krav sikrer, at der vælges energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger, når en 
bygning ændrer anvendelse. Bygningsreglementet stiller blandt andet krav til indeklima og energiforbrug. 

Er det ikke muligt at opfylde de gældende regler, kan ejer søge om dispensation. Alle 
dispensationsansøgninger skal behandles konkret og individuelt. 

Der er et nyt bygningsreglement på vej i 2018 til afløsning af det nugældende bygningsreglement 2015. 

Opføre nyt sommerhus efter lokalplanen 
Når sommerhusområdet ved lokalplanens vedtagelse er overført til byzone, vil det ikke længere være 
muligt at få byggetilladelse til at opføre et sommerhus. 

Pensionistregel i planloven 
Planlovens § 41 bestemmer, at en pensionist, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en personlig ret 
til at benytte boligen til helårsbeboelse efter 1 års ejerskab. Det står i bestemmelsen, at anvendelsesskiftet 
af boligens benyttelse til helårsbeboelse ikke kræver byggesagsbehandling.  

Planlovens § 41 gælder kun sommerhusområder. Der findes ikke en tilsvarende lempelig bestemmelse for 
pensionister i byzone. Det vil sige, at når lokalplanen er vedtaget, vil anvendelsesskifte af boligens 
benyttelse til helårsbeboelse kræve byggetilladelse, uanset om ejer er pensionist eller ej. 

Ulovlig helårsbeboelse 
Den nye planlov fra juni 2017 bestemmer i § 40, at en bolig i et sommerhusområde lovligt må bebos i 8 
måneder om året, nemlig fra 1. marts til 31. oktober. Dermed er den periode, hvor der er forbud mod 
helårsbeboelse, nedsat til 4 måneder. 

Aarhus Kommune giver flyttepåbud til enhver, som i 4-måneders perioden bliver registreret i CPR med 
ulovlig bopæl i et sommerhus.  

Planlovens § 40 gælder kun sommerhusområder. Når lokalplanen er vedtaget, kræver helårsbeboelse i et 
sommerhus byggetilladelse til anvendelsesskifte. Helårsbeboelse i et sommerhus uden byggetilladelse vil 
blive håndhævet efter reglerne i byggeloven. 

 

KYST OG STRAND 

Resumé: 
Bemærkningerne indeholder 4 konkrete spørgsmål og én enkelt bemærkning: 



1. Har Aarhus Kommune overvejelser om kystsikring? 
2. Vil Aarhus Kommune ændre Strandbeskyttelseslinjen kollektivt? 
3. Skal den enkelte lodsejer søge dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen? 
4. Ændrer den nye planlov og overførslen til byzone på mulighederne for dispensation? 

Det bemærkes, at hvis ikke strandbeskyttelseslinjen fastholdes vil der kunne realiseres omfattende 
bebyggelser i det mest kystnære areal. 

Kommentar: 
Kommunen har ikke aktuelle planer om at foretage kystsikring i området ved Skæring Strand. 
Det jf. kystbeskyttelsesloven er den enkelte grundejers eget ansvar at beskytte sin ejendom. 

Strandbeskyttelseslinjen gælder uanset zonestatus, dvs. uanset om et område er byzone, landzone eller 
sommerhusområde. Dette vil sige, at selvom Skæring Strand evt. overgår til byzone ændrer dette ikke på 
strandbeskyttelseslinjen.  

Samtidig med i ændringen af planloven, har Folketinget også ændret naturbeskyttelseslovens 
bestemmelser om strandbeskyttelse. Det er nu blevet umiddelbart lovligt, dvs. uden dispensation fra 
strandbeskyttelseslinjen, at lave mindre vedligeholdelsesarbejder på eksisterende bebyggelse og at placere 
mindre anlæg f.eks. terrasse, gyngestativ, højbede, sandkasse og andre legeredskaber og et skur og et 
drivhus på højst 10 m2 i haver i tilknytning til boliger og højst 15 meter fra den eksisterende 
boligbebyggelse.   

 

VARMEFORSYNING 

Resumé: 
Bemærkningerne omhandler spørgsmålene om man stadig kan fortsætte med elvarme, hvis sommerhuset 
fastholder sin status af sommerhus eller om man kan pålægges tilslutning til fjernvarme. 

Kommentar: 
Forbud mod brug af elvarme gælder ikke i Skæring sommerhusområde 
Der vil ikke blive tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse, men fjernvarme vil kunne tilbydes også til 
sommerhuse, hvis der etableres fjernvarme i området. 
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