
ORIENTERINGS- OG DEBATMØDE 
OM ÆNDRING AF SKÆRING STRAND 
FRA SOMMERHUSOMRÅDE TIL BYZONE

Tirsdag den 15. august 2017 
Kl. 17.00 – 19.00 og 19.30 - 21.30
I Rådhushallen, Aarhus Rådhus

Kom til orienterings- og debatmøde, og hør om planerne om ændring af 
sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. 

Med vedtagelsen af ændring af Planloven pr. 15. juni 2017 er der åbnet 
mulighed for at kommunen kan søge Erhvervsstyrelsen om at overføre 
eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszoner til byzone. 

Aarhus Kommune vil gerne fortælle dig om forudsætningerne og følgerne af 
en ændring samt processen, der bl.a. omfatter din mulighed for en udtalelse 
og en efterfølgende afstemning sidst i september blandt alle grundejere. 

I løbet af mødet vil der blive redegjort for konsekvenserne for områdets 
grundejere og mulighederne for indholdet i en efterfølgende lokalplan.  
I løbet af aftenen har du også mulighed for at komme med dine synspunkter 
og spørgsmål. 

Med omkring 1100 grundejere i Skæring Strand forventer vi, at fremødet kan 
blive rigtig stort. Derfor skal vi opfordre til, at der så vidt muligt kun kommer én 
repræsentant fra hver grund.  

For at kunne imødekomme den forventede interesse, har vi dog valgt at afholde 
arrangementet to gange, hvor hvert arrangement vil have plads til ca. 600 
deltagere og have den samme række af oplæg. Samtlige grundejere er blevet 
opdelt i to grupper efter geografi og har modtaget separate invitationer. 

Vi ser frem til en spændende aften 
Venlig Hilsen  
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø 

CENTER FOR  
BYUDVIKLING OG MOBILITET

Teknik og Miljø 
Aarhus Kommune
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