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DAGSORDEN

Skæring Strand - møde med storgruppe 2

• 16:30 Velkomst og introduktion

• 16:45 Oplæg

• 17:15 Kvalitetssikring og input i grupper

• 18:15 Fælles opsamling i plenum 

• 18:30 Det videre forløb og farvel og tak. 
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TIDLIGERE PROCES

Afstemning om overførsel til byzone sept./okt. 2017:

1. Redegørelse for konsekvenser og høring

2. Udarbejdelse af Forslag til indhold i Lokalplan

3. Byrådsbehandlet den 13. september 2017

Ansøgning til Erhvervsstyrelsen 13. oktober 2017:

1. Afgrænsning af indhold i miljøvurderingen

2. Høring af Forslag til Landsplandirektiv

3. Udstedelse af Landsplandirektiv 13. juli 2018

Udvidet borgerinddragelse maj/juni 2018:

1. Indsamling af kvaliteter og værdierfra 5 storgrupper

2. Opsamling og visualisering af indkomne bemærkninger

3. Forelagt rådmand og følgegruppe dec. 2018

Forudgående høring om ændring af Kommuneplan 2017

1. Høringsperiode dec. 2018 – jan. 2019

2. Anvendelse fra sommerhusområde til boligformål - helårsbeboelse
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BEKENDTGØRELSENS INDHOLD

• at muliggøre at sommerhusområde indenfor kystnærhedszonen

og i tilknytning til eksisterende byzone kan overføres til byzone 

• at der gennemføres en kommuneplan- og lokalplanlægning

og herunder sikrer hensynet til natur-, landskab- og miljøinteresser

• at der redegøres for overensstemmelse mellem varetagelse af disse 
hensyn og planlægningen

• NB. lokalplan skal være endelig vedtaget og offentliggjort inden for 
3 år – senest 13. juli 2021.

BEKENDTGØRELSE OM LANDSPLANDIREKTIV
for overførsel af kystnære sommerhusområder til byzone
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EN LILLE LOV FOR ET BESTEMT OMRÅDE:

• Anvendelse

• Hvor meget og hvordan må der bygges

• Veje, parkering og udendørs ophold

• Materialer og udseende

• Evt. bevaring og miljøhensyn

Gælder kun fremtidige forhold, dvs. 

eksisterende lovlige forhold kan

således fortsætte uændret – der er ikke handlepligt

HVAD ER EN LOKALPLAN
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DEN VIDERE PROCES 

Færdigt lokalplanudkast:

1. 1. behandling i byråd.

2. Offentlig høring i 8 uger.

Efter Høring:

1. Overblik over emner i høringssvar.

2. Eventuel dialog med Rådmand/STA/TU.

Eventuelle tilretninger og justeringer:

1. Indstilling og forslag til ændringer i lokalplan.

2. Svar på høringssvar.

3. 2. behandling i byråd.

Efter planen er vedtaget af byrådet:

1. Tilretning i henhold til indstilling.

2. Annoncering.

3. Brev til indsigere med klagevejledning.

4. Overdragelse til byggeri.

Byggesagsbehandling af de enkelte projekter
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STORGRUPPER 
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Område 4

• Overvejende grundstørrelse godt 800 m²
• Markant landskab med skrænter, bakker

og dale
• Blanding af sommerhuse og parcelhuse
• Indkørsel fra de enkelte veje og fra

Skæring Hedevej
• Erhvervslokale med pizzeria

• Sikre oplevelsen af landskabet
• Særlig planlægning for tidligere landbrugsejendom,

mulighed for rækkehuse/dobbelthuse

• Bevaring af det grønne udtryk langs Plantagevej
• Maks. bebyggelsesprocent:  %
• Maks. etageantal: 1,5
• Maks. bygningshøjde:  m
• Min. grundstørrelse 800 m²

- dog 1.200 m² for en del af området

Karakteristika

Område 4

REGISTRERING DELOMRÅDER
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Delområde 1

Delområde 2

Delområde 3

Delområde 4

Delområde 5

Delområde 6

Delområde 7

Delområde 8

Delområde 10

Delområde 11

Delområde 12

Emner

Grundejerforening - 3 ind. & 7 repr.

Bebyggelse og bygningsomfang - 18 ind. & 44 repr.

Fjernvarme - 0 ind. & 4 repr.

Servitutter - 1 ind. & 0 repr.

Udstykning - 1 ind. & 0 repr.

Kommunale veje og stier - 21 ind. & 27 repr.

Vejbelysning - 6 ind. & 13 repr. 

Stier og private fælles veje - 5 ind. & 13 repr.

�Det grønne� - 22 ind. & 43 repr.

OVERBLIK OVER BIDRAG INDDELT I EMNER
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BIDRAG TIL HØRINGSSVAR

Grundejerforening - 1 repr.

Bebyggelse og bygningsomfang - 2 ind. & 5 repr.

Vejbelysning - 1 ind. & 1 repr.

Kommunale veje og stier - 8 ind. & 1 repr.

“Det grønne” - 2 ind. & 5 repr.

Delområde 4
5 individuelle høringssvar & 2 repræsentative. 

Emner og antal bidrag

Stier og private fælles veje - 2 ind. & 6 repr.

I alt 33 bidrag
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FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN - GENERELLE BESTEMMELSER

• LOKALPLANENS FORMÅL:

• at overføre området fra sommerhusområde til byzone,

• at fastlægge områdets anvendelse til boligformål,

• at fastholde områdets kystlandskab, 

• at fastlægge bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden 
med henblik på at fastholde områdets karakter af åben lav 
boligbebyggelse,

• at sikre eksisterende grønne arealer i området, som kan bidrage til 
at fastholde områdets særegne grønne og åbne præg, og

• at give mulighed for udvidelse af offentlige veje.
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FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN - GENERELLE BESTEMMELSER

• UBEBYGGEDE AREALER 

(med det formål at fastholde åbne grønne udtryk)

Private grunde

• Hegn i skel må kun etableres som levende hegn i form af hække eller 
buske.

• Mod vej skal levende hegn plantes 30 cm fra skel.

• Indenfor strandbeskyttelseslinjen og på strandarealer mellem 
strandbeskyttelseslinjen og kystlinjen skal træer og større 
bevoksninger bevares.

• Forhaver skal bevares med et grønt udtryk. 
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FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN - GENERELLE BESTEMMELSER

UBEBYGGEDE AREALER 
(med det formål at fastholde åbne grønne udtryk)

Offentligt ejede arealer

• Ved udvidelse/ændringer af veje skal der sikres grønne rabatter 
og plantning af vejtræer, hvor der er plads, samt sikre gode 
vækstbetingelser for træerne.

• Skæring Hede og Mindelunden er sikrede under fredskovspligten.

• Sikre bevarelse af karakteristiske landskabelige og naturmæssige 
elementer – eksempelvis skrænten og dens beplantning og det 
særegne kystlandskab. 
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FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN - GENERELLE BESTEMMELSER

UBEBYGGEDE AREALER 
(med det formål at fastholde åbne grønne udtryk)

Fælles opholdsarealer

• Udlæg/sikring af eksisterende grønne områder, hvor byggeri til 
understøttelse af områdets rekreative funktion kan tillades med op 
til 30² m til fx opbevaring af legeredskaber, kanoer eller lign.

• Eksisterende udtryk med træer, buske og åbne græsarealer skal 
bevares. Ny beplantning skal være danske hjemmehørende arter.

• Derudover vil der ikke blive fastlagt bestemmelser for beplantning/
grøn karakter på privat grund.
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FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN - GENERELLE BESTEMMELSER

TRAFIKFORHOLD

• Der fastsættes en byggelinje 5m fra vejskel langs Strandvangsvej, 
Plantagevej og Åstrup Strandvej for at sikre plads til en eventuel 
fremtidig udvidelse af vejudlægget. 

Forslag til Strandvangsvej - Plantagevej - Åstrup Strandvej

0,5 m 6,5 m

Vejbane Fællessti
(Enkeltrettet)

0,5 m0,5 m0,5 m 2,25 m

Fællessti
(Enkeltrettet)

2,25 m

13 m
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TRAFIKFORHOLD

• Private fællesveje må etableres med grus eller asfalt og med 
hastighedsdæmpende foranstaltninger. Ved etablering af asfalt skal 
der sikres trafi kdæmpende foranstaltninger som vejindsnævringer 
med vejtræer eller vejbump.

• Nye boligveje skal udlægges i min. 8,5 m bredde og forsynes med 
vendeplads for lastbil.

• Ved nye vej- og stitilslutninger skal der sikres oversigt efter de 
gældende vejregler.

• Evt. belysning langs boligveje skal etableres som  parkbelysning 
med en mastehøjde på  4 m.

FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN - GENERELLE BESTEMMELSER
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FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN - GENERELLE BESTEMMELSER

BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

• Nye bygninger må ikke placeres nærmere skel mod Strandvangsvej, 
Plantagevej, Åstrup Strandvej og Skæring Hedevej samt mod Svin-
bovej mellem Skæring Hedevej og Åstrup Strandvej end 5 meter, 
hvilket gælder for både bolig og mindre bygninger.

• Nye bygninger må ikke placeres nærmere mod skel mod privat 
fællesvej, nabo og sti end 5 meter for bolig og 2,5 m for mindre byg-
ninger.

0,3m Varierende bredde 0,3m

Grund HusHus Kørebane

R
a

b
a

t

R
a

b
a

t

Skel Skel

5m 5m

Mindre bygning

2,5 m
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FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN - GENERELLE BESTEMMELSER

BEBYGGELSENS UDSEENDE 

• Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige 
fremtræden skal indgå i en god arkitektonisk sammenhæng med 
områdets øvrige bebyggelse, med forskellige bygningshøjder 
og forskydninger, varieret arkitektur med såvel mørke som lyse 
facadematerialer.

• For at ny bebyggelse kan skabe en god arkitektonisk sammenhæng 
med den omkringliggende bebyggelse skal facader udføres som 
blank mur i teglsten, pudset eller vandskuret facade, natursten, 
beton, cementplader eller træ.
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FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN - GENERELLE BESTEMMELSER

BEBYGGELSENS UDSEENDE 

• Tegl kan være alle tegltyper og farver, såfremt de ikke er glaserede.

• Malede eller pudsede overfl ader skal fremstå i farverne/nuancerne 
sort, grå og hvid samt gule, brune og røde jordfarver.

• Bebyggelsen kan udføres med sadeltage, tage med ensidig 
taghældning eller fl ade tage. 

• Bygningernes tage må dækkes med tegl, tagpap og skifer.

• Døre og vinduer må kun males i farverne hvid, sort, grå, grønjord 
(jordfarve) og engelskrød (jordfarve).
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FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN - SÆRLIGE BESTEMMELSER

UDSTYKNING  

Delområde 4

• Der må ske udstykning i mindre grundstørrelser, dog ikke mindre 
end 800 m².

• Området, der er omfattet af lokalplan nr. 526, dog ikke mindre end 
1.200 m2.
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BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 

• Bebyggelsesprocenten for dette delområde må ikke overstige 25.

• Beboelsesbygninger må opføres i 1,5 etager og med en maksimal 
bygningshøjde på op til 6,5 m.

• Der kan opføres rækkehuse/dobbelthuse på matr. 7hv og 7i med en 
bebyggelsesprocent på op til 30.

FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN -  SÆRLIGE BESTEMMELSER - DELOMRÅDE 4
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FORSLAG TIL INDHOLD I LOKALPLANEN -  SÆRLIGE BESTEMMELSER - DELOMRÅDE 4

UBEBYGGEDE AREALER

• Sikre bevaringsværdig beplantning mod Skæring Hedevej (lokalplan 
nr. 526). 

• Sikre eksisterende hækbeplantning i skel mod de åbne marker.

• Sikre det grønne udtryk mod Plantagevej.
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GRUPPE ARBEJDE

• I skal nu inddeles i grupper. Hver gruppe skal højst være 10 
personer. 

• Der udpeges en bordformand for hver gruppe, der præsenterer 
arbejdet.

• Hver gruppe skal forholde sig til bestemmelserne for deres 
delområde og de generelle bestemmelser for hele området. 

• Hver gruppe får plancher, hvor der sættes post its på med 
refl ektioner.

• Skriv tydeligt og gerne med begrundelse.

KVALITETSSIKRING OG INPUTS I GRUPPER
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GRUPPE ARBEJDE 

PROGRAM

• Refl ekter individuelt over de foreslåede bestemmelser - skriv det på 
en post-it. Der kan både være negative og positive post-its.

• Præsenter din refl ektion overfor resten af gruppen. I behøver ikke 
være enige i hinandens refl ektioner, lyt til hinanden.

• Post-its bliver inddelt i positiv og negativ og sættes på jeres 
plancher.

• Gruppen overvejer samlet, om der er noget der mangler, og skriver 
det på planchen eller tegner på kortet.

OPSAMLING
• De tre vigtigste ting, der blev diskuteret i gruppen, præsenteres af 

bordmændende.

KVALITETSSIKRING OG INPUTS I GRUPPER


