
BAGGRUND FOR HØRINGEN
Denne høring omhandler ændring af det nuværende 
sommerhusområde Skæring Strand til et nyt lavt bolig-
område. Området er beliggende i det nordøstlige Aarhus

Med ændring af planloven pr. 15. juni 2017 blev der åb-
net mulighed for, at kommuner kunne ansøge Erhvervs-
styrelsen om at overføre eksisterende sommerhusområ-
der i kystnærhedszonen til byzone. Efter henvendelser 
fra flere grundejere, som ønsker området overført til 
byzone, iværksatte Aarhus Kommune derfor en under-
søgelse af interessen blandt grundejerne for at overføre 
sommerhusområdet Skæring Strand til byzone. 

Aarhus byråd vedtog på mødet den 13. september 2017 
dokumentet ”Forslag til indhold i lokalplan, Bilag 3” som 
baggrund for afstemningen, med formålet at give grund-
ejerne et så kvalificeret beslutningsgrundlag som muligt 
for de overordnede principper i en kommende lokalplan 
for Skæring Strand inden afstemning. På baggrund af 
afstemningen blandt de private grundejere med et po-
sitivt flertal over 75% for byzone og et forslag til ind-
hold i en lokalplan, ansøgte Aarhus kommune den 13. 
oktober 2017 Erhvervsstyrelsen om at blive medtaget i 
landsplandirektivet. Bekendtgørelse om Landsplandirek-
tiv for overførsel af sommerhusområder til byzone blev 
offentliggjort den 13. juli 2018. 

Høringen er et samlet oplæg til ændring af kommune- 
planens rammer for rammeområderne 280701RE, 
280704SO, 280705SO, 280706SO, 280707SO, 
280708SO, 280709SO, 280710RE, 280711RE, 
280713SO, 280802RE, 280803RE, 280810SO, 
280811SO, 280812SO, 280813RE, der er udlagt til hen-
holdsvis sommerhusområde og rekreative arealer

EKSISTERENDE FORHOLD
Lokalplanområdet er beliggende i umiddelbar tilknytning 
til Skæring By, i det nordøstlige Aarhus, omkring de of-
fentlige veje Strandvangsvej/Plantagevej/Åstrup Strandvej 
og Skæring Hedevej og har en størrelse på ca. 130 ha. 
Området rummer som udgangspunkt sommerhusom-
rådet Skæring Strand. Området indeholder endvidere 
en kommunal feriekoloni og et eksisterende koloniha-
veområde, med status af varige kolonihaver, der ligger i 
den nordvestlige del af sommerhusområdet, samt et par 
større skovområder.

FORSLAG TIL NY BEBYGGELSE 
Planlægningen skal muliggøre, at et sommerhus inden-
for området kan omdannes til helårsbeboelse, hvis en 
grundejer ønsker at ændre status på sit sommerhus. 
Det er først med en vedtaget lokalplan, at området bliver 
overført til byzone. Det er også i en lokalplan, at de nær-
mere bestemmelser for området fastlægges, herunder 
detaljerede bebyggelsesbestemmelser.

Skæring Strand - Omdannelse af sommerhusområde
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Området set fra luften. 

Link til ”Forslag til indhold i Lokalplanen, Bilag 
3 ”fra Byrådsmødet. - Tryk her

Bemærk at allerede indsendte bidrag fra den 
udvidede borgerhøring også medtages og be-
handles i forbindelse med  Byrådets behand-
ling af forslaget til Lokalplanen 

http://lokalplanerweb.aarhuskommune.dk/GetDokument.aspx?id=2628


Eksisterende rammer i Kommuneplan 2017 

KOMMUNEPLAN 2017
I Kommuneplan 2017 ligger planområdet i rammeom-
råderne 280701RE, 280704SO, 280705SO, 280706SO, 
280707SO, 280708SO, 280709SO, 280710RE, 280711RE, 
280713SO, 280802RE, 280803RE, 280810SO, 280811SO, 
280812SO, 280813RE med følgende rammebestemmel-
ser:

Rammeområderne 280704SO, 280705SO, 280706SO, 
280707SO, 280708SO, 280709SO, 280713SO, 280810SO, 
280811SO, 280812SO:
Områdets anvendelse er fastlagt til sommerhusbebyg-
gelse
Kategori 75* - Sommerhusområde
Max. etageantal: 1
Max. bygningshøjde: 5 m
Max. bebyggelsesprocent: 15 for den enkelte ejendom
Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end 
1.200 m2

Der må, når det vurderes hensigtsmæssigt til lokal forsy-
ning, etableres mindre butikker, der naturligt kan indpas-
ses i sommerhusområdet. Butiksarealet for den enkelte 
butik må ikke overstige 500 m2. Det er dog en forudsæt-
ning - ved planlægning for butikker og ved opførelse eller 
indretning af en enkelt butik eller flere sammenhængende 
butikker - at der ikke samlet etableres så mange mindre 
butikker, at områdets butikker tilsammen kommer til at 
betjene et større område end det nærområde, de er en 

del af.

Rammeområderne 280701RE, 280710RE, 280711RE, 
280802RE:
Områdets anvendelse er fastlagt til rekreative formål i 
form af bypark eller grønt område.
Kategori 44* - Rekreativt område
Området skal friholdes for anden bebyggelse end den, 
der er nødvendig for at drive området som offentligt 
rekreativt område.
For rammeområde 280802RE gælder endvidere at det er 
et offentligt tilgængeligt strandområde. På kystarealerne 
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Hvad er en Lokalplan ? 

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser 

for et bestemt område i kommunen. 

Lokalplanen regulerer udelukkende fremtidige forhold, og eksi-

sterende lovlige forhold kan således fortsætte som hidtil.

Se mere på Aarhus Kommunes hjemmeside:

https://aarhus.dk/demokrati/politikker-og-planer/byudvikling/kommune-og-lo-

kalplanlaegning/lokalplaner/



DEN VIDERE PROCES
Aarhus Kommune hører gerne dine synspunkter og idéer 
vedrørende den foreslåede ændring af kommuneplanen. 
Synspunkter og idéer, der fremsendes i den offentlige 
høringsperiode, vil indgå i det videre planlægningsarbejde.

Aarhus Kommune forventer efterfølgende at udarbejde et 
forslag til lokalplan og et forslag til kommuneplantillæg.  

De fremsendte idéer og synspunkter vil, sam-
men med de bemærkninger, der allerede er 
indsendt i den udvidede borgerhøring, blive 
forelagt Aarhus Byråd i forbindelse med by-
rådets behandling af disse planforslag. 

Derefter vil I igen blive hørt, når lokalplanforslag og forslag 
til kommuneplantillæg sendes i offentlig høring.
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kan der efter en samlet plan udpeges arealer til jolleoplæg.
Rammeområde 280803RE:
Områdets anvendelse er fastlagt til rekreative formål i 
form af ferieområde.
Kategori 49* - Ferieområde
Max. etageantal: 1
Max. bygningshøjde: 5
Max. bebyggelsesprocent: 15 for den enkelte ejendom
Der kan i området indrettes bebyggelse til kollektive fe-
rieformål og restauration. Der må på allerede udstykkede 
grunde desuden opføres én sommerbolig på maks. 120 
m².
Den maksimale bygningshøjde gælder for sommerboliger. 
For øvrig bebyggelse må bygningshøjden være 8,5 m. Den 
maksimale bebyggelsesprocent gælder for ejendomme, 
der anvendes til sommerhuse. For øvrige ejendomme er 
den maksimale bebyggelsesprocent 25 for den enkelte 
ejendom.

Rammeområde 280813RE:
Områdets anvendelse er fastlagt til rekreative formål i 
form af kolonihaver.
Kategori 41* - Kolonihaver
Max. bygningshøjde: 4
Størrelsen af den enkelte havelod må ikke overstige 400 
m². Bebyggelsen på den enkelte havelod må ikke overstige 
50 m².

* Kategorien henviser til kommuneplanens generelle ramme-
bestemmelser fordelt efter anvendelseskategori.

DEN FREMTIDIGE KOMMUNEPLAN?
Hvis det skal muliggøres, at området kan anvendes til 
helårsbeboelse, skal rammebestemmelser for de nævte 
rammeområder ændres til boligformål. Der kan i den for-
bindelse blive ændringer i højde og bebyggelsesprocent jf.. 
”Forslag til indhold i lokalplan, Bilag 3”

De nye rammebestemmelser og afgrænsninger vil blive 
udarbejdet som et kommuneplantillæg, når høringen er 
afsluttet. Kommuneplantillægget vil følge lokalplanen og 
fremlægges i offentlig høring sammen med lokalplanen.

VI HØRER GERNE DIN MENING

ORIENTERINGEN ER OFFENTLIGT FREMLAGT FRA  
DEN 18. DECEMBER 2018 TIL DEN 25. JANUAR 2019

SYNSPUNKTER  OG IDEER, DER INDSENDES UNDER 
DENNE HØRING, VIL BLIVE FORELAGT AARHUS BYRÅD.

HØRINGSSVAR SENDES 
SENEST DEN 25. JANUAR 2019 TIL:

TEKNIK OG MILJØ 
PLAN OG MILJØ, PLAN
KALKVÆRKSVEJ 10, 8000 AARHUS C
MAIL: PLANOGMILJOE@MTM.AARHUS.DK


