
Spørgsmål til Aarhus kommune vedrørende Skæring Strands eventuelle overgang til byzone 

 

Bynksminde Grundejerforening vil stille nedenstående spørgsmål på informationsmødet som Aarhus 
Kommune afholder tirsdag den 19. september kl 17-19 på Skæring Lokalcenter 

Spørgsmålene fremsendes skriftligt så Aarhus Kommune har mulighed for at undersøge / søge eksperthjælp 
til at besvare disse spørgsmål, som, vi mener, er af afgørende betydning at få afklaret, inden 
afstemningsfristen udløber. 

 

1. Er et hus som opvarmes med luft til luft varmepumper og el-vandvarmer at regne som opvarmet 
med vedvarende energi? 
Hvis nej, vil svaret da kunne blive ja, såfremt der installeres solvarmeanlæg eller varmepumpeanlæg 
til opvarmning af brugsvand? 
 
Svar:  
Luft til luft varmeanlæg og solvarmeanlæg betragtes som vedvarende energi. Det gør el-vandvarmer 
ikke. 
 

2. I hvilken grad vil et solcelleanlæg kunne hæve en boligs energiklasse? 
(Kunne Kommunen eventuelt give et eksempel på hvad der kræves for at opgradere et hus med 
f.eks. 100 mm isolering i gulv, 125 mm i væg og 250 mm på loft, nyere termoruder og døre overalt 
<10 år gamle). 
Hvor stort et solcelleanlæg vil, sammen med et varmepumpeanlæg, være krævet for, at et hus som i 
eksemplet ville kunne godkendes til helårsbeboelse? 
 
Svar: 
Spørgsmålet kan ikke besvares af Aarhus Kommune. Der henvises til en energirådgiver, som kan 
beregne, hvad der konkret kræves af energimæssige tiltag for at opgradere et sommerhus til en 
helårsbolig. 
 

3. Skal et sommerhus, hvor der søges byggetilladelse til anvendelse som helårsbolig, tæthedsprøves og 
leve op til samme el-tekniske bestemmelser, som er gældende i dag (her tænkes på potentiale- 
udligningsforbindelser og krav til aktiv jordleder i alle installationer, samt varmeanlæg med 
automatisk vejrkompensering, og mekanisk udluftningsanlæg med varmegenanvendelse)? 
 
Svar: 
Spørgsmålet kan ikke besvares af Aarhus Kommune. Der henvises til en autoriseret el-installatør. 
 

4. Hvordan vi de grundejere, der er tæt på pensionsalderen, være stillet? Der kan f.eks. være tale om 
mennesker i 50erne, som ejer et sommerhus, der er købt med det formål at bebo sommerhuset, når 
pensionsalderen indtræffer. Her tænkes på at i flg. tidligere gældende planlov, havde en pensionist, 
der have ejet sommerhuset i 8 år, en ret til at bebo dette hele året. 
Vil denne gruppe kunne bebo deres sommerhus helårs uden at skulle ansøge om en byggetilladelse 
og herved skulle leve op til gældende bygningsreglement, hvis pensionsalderen først indtræffer efter 
at området har skiftet status til byzone?  



Hvis nej, kunne en positiv tilkendegivelse på næste spørgsmål måske være en alternativ løsning for 
de berørte mennesker. 
 
Svar: 
Danmark er arealmæssigt opdelt i zoner; byzoner, sommerhusområder og landzoner. Skæring Strand 
er udlagt til sommerhusområde. 

Planlovens § 41 bestemmer, at pensionister, der ejer en bolig i et sommerhusområde, har en 
personlig ret til at benytte boligen til helårsbeboelse, når pensionisten har ejet ejendommen i 1 år.  
 
Planlovens § 41 gælder kun sommerhusområder. Der findes ikke en tilsvarende bestemmelse for 
pensionister med en bolig i byzone. Det vil sige, at når lokalplanen er vedtaget, vil anvendelsesskift af 
boligens benyttelse til helårsbeboelse kræve byggetilladelse, uanset om ejer er pensionist eller ej. 
 
En pensionist, som i dag lovligt benytter sit sommerhus til helårsbeboelse, må fortsætte sin lovlige 
anvendelse af sommerhuset uden at søge byggetilladelse. Sommerhuset har fortsat status som 
sommerhus. 
 

5. Vil Kommunen, behandle alle ansøgninger om byggetilladelse individuelt med henblik på at vurdere, 
om der kan gives en dispensation for så vidt angår energiramme? Spørgsmålet skal forstås således, 
at huse, der måske ikke økonomisk forsvarligt helt kan overholde energirammen i gældende 
bygningsreglement (men som klart er egnede til helårsbeboelse), vil kunne få en tidsbegrænset 
periode på måske 10 til 15 år til at opfylde disse krav. 
 
Svar:  
Aarhus Kommune behandler alle ansøgninger om byggetilladelse individuelt. Der er ikke taget stilling 
til, om og i givet fald i hvilket omfang kommunen vil dispensere fra lovgivningsmæssige 
bestemmelser om energiforbrug. 
 

6. Vil de personer, som har en personlig dispensation til at bebo deres hus (her tænkes på gamle 
livsvarige samt helbredsbetingede dispensationer) bevare denne ret uden at skulle søge 
byggetilladelse? 
 
Svar: 
Ifølge planlovens § 40, stk. 1, må en bolig i et sommerhusområde bortset fra kortvarige ferieophold 
mv. ikke anvendes til overnatning fra 1. november til udgangen af februar. 
 
En kommune kan i særlige tilfælde dispensere fra forbuddet mod helårsbeboelse. Aarhus Kommune 
har blandt andet givet dispensation til sommerhusejere, som er alvorligt syge. 
 
En sommerhusejer, som allerede har fået en dispensation til at bebo sit sommerhus helårligt, må 
fortsætte sin lovlige anvendelse af sommerhuset uden at søge byggetilladelse – også selv om 
området overgår til byzone. Dispensationen er personlig, dvs. at sommerhuset fortsat har status som 
sommerhus. 

 


