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HØRINGSSVAR 

Stor mangel på nyere ejerboliger i Beder! 
 
Som beboere i Beder gennem en længere årrække, har vi oplevet talrige eksempler på 
”boligdesperation” blandt beboere i Beder. Man er kommet i en livssituation, hvor man har brug 
for en anden bolig. Men da der ikke er et tilstrækkeligt varieret boligudbud i byen, vælger en hel 
del at flytte væk fra byen eller kommunen. Og det er ikke godt for Beder som lokalsamfund. 
 
I den netop offentliggjorte ”Boligpolitisk redegørelse” for Aarhus Kommune konkluderes, blandt 
andet, følgende: 
 

 Befolkningstilvækst i Aarhus vil i fremtiden primært være drevet af yngre familier 
 Der er behov for et fortsat højt anlægsniveau – også i det åbne land. 
 Mange familier har en ejerbolig som mål i familiens etableringsfase 
 Der er behov for flere nye ”åbne lav-boliger”. Mange familier har et parcelhus, eller 

lignende boligtype som boligdrøm. 
 Der peges på, at der i fremtiden vil være flere bydele udenfor centrum, hvor parcelhus- og 

villakvarterer sameksisterer med mindre etagebyggerier og forskellige ejerformer. 
 
 
I JP Aarhus, mandag den 16. august 2021, i artiklen ”Redegørelse: Aarhus kommer til at mangle 
ejerboliger i fremtiden”, nævner borgmester Jacob Bundsgaard: ”… at vi har bygget for få 
ejerboliger i en årrække”. 
I samme artikel udtaler Bünyamin Simsek: ”…at man kan imødekomme efterspørgslen ved at 
udstykke mindre grundstykker, som ”almindelige familier kan byde ind på på lige fod med 
investorerne””. 
 
Senere i samme artikel siger borgmester Jacob Bundsgaard: ””Når jeg taler med fællesråd og 
lokalråd rundt i kommunen, så efterspørger man fleksibilitet. Hvis ens livssituation ændrer sig, så 
ønsker mange en mulighed for at blive boende i sit lokalområde. Derfor skal vi have blandede 
boligområder. For så sikrer vi også, at vi kan blive ved med at have en by, der hænger sammen, 
hvor vi forstår hinanden.” 
 
Sidst i artiklen slutter Bümyamin Simsek således: ”Rapporten belyser mange problemstillinger og 
giver ikke så mange svar. Dem skal vi forsøge at finde i det videre politiske arbejde.” 
 
Det tidligere indsendte høringssvar (se vedhæftede fil), ser vi som et konkret svar på en mulig 
løsning af ovennævnte problemstillinger i Beder-området. 
 
Der har ikke været udbudt reelle grunde til åben lav-bebyggelse i Beder siden sidst 1990´erne, 
selv om der er et stort ønske om flere boligmuligheder (parcelhus/seniorbolig) i byen og selv om 
at der er ledig skolekapacitet, idet skolen er gået fra 4 spor i indskolingen til 2 spor gennem den 
seneste årrække.  
 
Det fremgår af høringsportalen, at Aarhus Kommune ”…vil imødekomme efterspørgslen på 
arealer til forskellige boligtyper og samtidig bidrage til velfungerende lokalsamfund, hvor en større 
del af byudviklingen sker i de fritliggende bysamfund”. 
 
Det kan derfor undre, hvorfor man, i det foreløbige høringssvar vi har modtaget, endnu en gang 
vælger ikke at tilgodese Beder med boliger, når man nu netop lægger vægt på hensynet til et 
velfungerende lokalsamfund, et bæredygtigt grundlag for offentlig service i de mindre byer og 
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tilgængelighed af boliger for yngre til-/udflyttere. Beder er i gang med en skævvridning med en 
overvægt af ældre beboere, fordi der ikke er boliger til småbørnsfamilier, som så i stedet søger til 
andre kommuner. Dette vil på sigt være en udfordring for byens institutioner og skole. 
 
Som konkret grund for at afvise forslaget om udvikling af boliger i Beder har man henvist til blandt 
andet drikkevandsboring, grønt danmarkskort, oversvømmelsesrisiko og beliggenhed indenfor 
kystnærhedszonen. Alt sammen forhold, som håndteres i den konkrete planlægning andre steder 
i Aarhus Kommune og som ikke i sig selv tidligere har været til hinder for opførelse af boliger 
andre steder. 
 
Det ansøgte areal grænser op til nuværende bymæssig bebyggelse i Beder og udviklingen af 
arealet vil således være en naturlig afrunding af byen mod øst. 
 
Vi skal derfor anmode om, at arealet medtages i kommuneplanen til boligformål. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Susanne og Per Møller 
Byagervej 344 
8330 Beder 
 
 


