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Anmodning om ændring til byzone, vedr. udfyldningsarealer på ejen-

dommen Skæring Havvej 151 8250 Egå, beliggende mellem Skæring 

by og Skæring strand, byzoner. 

 

På vegne af Peter Sommer Nielsen og Niels Sommer Nielsen, jf. vedlagt fuldmagt, 

foreslås hermed, at Aarhus Kommune udlægger ejendommen Skæring Havvej 151 

til byzone, hvad angår matr.nr. 21a, 21gf, 21 gh, delvist 21 ge, Skæring By, Egå. 

 

Ejendommens ovennævnte matrikler, udgør ca. 12 ha. beliggende nord for Skæ-

ring Havvej, hvilket i dag anvendes til beboelse og jordbrugsformål. Arealet er be-

liggende mellem Skæring by og ny Skæring strand, der begge er beliggende i by-

zone. Arealet udgør et udfyldningsareal mellem byzonerne, og bebyggelse af area-

lerne vil således indebære den huldudfyldning, der følger af principperne i planlo-

ven: at byudviklingen skal ske indefra og ud, jf. planlovens § 11a, stk. 8.  

  

Ejendommen har tilmed et fredet jordtillæggende på ca. 6 ha. syd for Skæring Hav-

vej, matr.nr. 21gg, hvilket på nuværende tidspunkt anvendes til jordbrugsformål. 

Arealet sikrer åbenhed i landskabet og bevarer et grønt areal i bybilledet. 

Se vedlagte kortbilag. 
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Teknik og Miljø 
Rådhuset, Rådhuspladsen 2 
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En bydel i udvikling 

Boliger for alle aldersgrupper, samt mindre erhverv/retail, er der i dag stor efter-

spørgsel på i lokalsamfundet Egå og Skæring, ligesom der er stor efterspørgsel på 

ledige byggegrunde i området- som et supplement til det nuværende boligmiljø. 

Fremtidig bebyggelse inden for området, kan udformes som fritliggende enfamilie-

huse, tæt-lave bebyggelser eller en kombination heraf. Bebyggelserne vil være et 

godt supplement til det øvrige boligudbud i Egå og Skæring, samt op mod det eksi-

sterende kommunale plejecenter Sommersminde og dertil hørende ældreboliger.  

Der vil kunne skabes seniorbofællesskaber, mindre erhverv/retail, byhuse, dagin-

stitution samt et godt område med enfamiliehuse- og vil således sikres variation og 

alsidighed i anvendelsen og boligsammensætningen i bydelen. 

 

 

Naturlig byudvikling for nye boligområder 

Udviklingen af området, anses at kunne rummes inden for Aarhus Kommunes by-

udviklingsstrategi for nye boligområder, da området udgør et udbygningspotentiale 

i forstæderne Egå og Skæring. Udbygningen foreslås at ske ved en forskellig an-

vendelse, som en naturlig sammenbinding af byområdet, idet arealet er i bymæs-

sig kontekst med nuværende boliger og plejecenter, samt et tilstødende areal på 

alle flader til nuværende bymiljø og fungerende infrastruktur. 

Ved udviklingen af området, skabes en naturlig sammenbinding i bymiljøet ud mod 

Skæring strand, et område i stor vækst, med lokalplan nr. 1108. 

 

Området ligger i tilknytning til eksisterende boligområder mod øst og nord, samt til 

eksisterende plejecenter og boligområde mod vest og nord. Områdets friareal, vil 

kunne anvendes som et godt flow for transport ved bl.a. bedre anvendelse af eksi-

sterende cykelstier og busholdepladserne. Der er desuden kort afstand til indkøbs-

muligheder, skole og fritidstilbud i den omkringliggende lokalsamfundet i Egå og 

Skæring. Nærheden til disse nøglefunktioner, vil fremme bæredygtig transport for 

alle, såsom cyklen eller bybussen. 

 

Ny boligbebyggelse på ejendommen for ældre, enlige og børnefamilier, kan under-

støtte tilgangen til Skærings faciliteter. I området er der særligt stor efterspørgsel 

på boliger fra seniorer og børnefamilier og derved grobund for fællesskab i områ-

det. Ved en kombination af senior- og familieboliger, kan der ske rotation i det lo-

kale boligmarked, ligesom ejendommen kan indgå i en større helhed og udgøre en 

del af byudviklingen i den nordlige del af Aarhus. 

 

Arealerne er forsynet med kloak, adgang til veje, nemlig Strandvangsvej og Skæ-

ring Havvej, stier og fjernvarmetilslutning. I relation til færdsel vil der ikke ske be-

lastning af Skæring Hedevej, da trafikken vil blive ledt enten af Skæring Havvej el-

ler Skæring Strandvej. Desuden er der fin infrastruktur med busforbindelse og 

stoppesteder to steder i tilknytning til arealet. Der er sikre stiforbindelser til skolen 

via skolebro over Skæring Havvej, således skolebørn ikke skal krydse trafikerede 

veje på vej til Skæring skole. 
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Syd for Skæring Havvej, landskabeligt jordbrugsareal. 

Ejendommens matr.nr. 21gg er fredet og anvendes til jordbrugsformål med mindre 

maskinel dyrkning af afgrøder. På jordarealer udløber Skæring bæk til Aarhus bug-

ten og området fremstår altid utrolig frodigt og giver en særlig god landskabskarak-

ter, med rekreativt islæt, der støder op til øvrig fredede arealer med forbindelse til 

stranden.   

 

Dette areal bidrager positivt til alle de omkringliggende aktiviteter og derved også til 

den nye boligudvikling nord for Skæring Havvej. 

 

 

 

 

Udfyldningsareal uden binding 

Som angivet i den eksisterende temaplan nr. 86, se bilag nr. 3, er omtalte arealer 

af landbrugsejendom der foreslås udlagt til byzone, udlagt som arealer uden bin-

ding. Dette er sket i forbindelse med sammenlægningen af sommerhusområdet til 

Skæring, som samlet byzone. I forbindelse med denne udvidelse af byzonen, ses 

det naturligt, at landbrugsejendommens udfyldningsarealer inddrages til bymæssig 

bebyggelse, som en helhed i byudviklingen, efter intentionerne af planloven. 

 

 

 

 

Grundvandsressourcer og miljøforhold 

I forhold til grundvandsressourcer er området ikke beliggende inden for et område 

med særlige drikkevandsinteresser (OSD-område) og uden for et boringsnært be-

skyttelsesområde. Håndtering af overfladevand fra tage samt færdsels- og parke-

ringsarealer kan ske under hensyntagen hertil. Jævnfør vejledningen fra Miljøsty-

relsen (tidligere Styrelsen for Vand og Naturforvaltning) om 

krav til kommuneplanlægning inden for indvindingsopland til almene vandforsynin-

ger uden for OSD. angives det, at boliger ikke er en arealanvendelse, 

der betragtes som en grundvandstruende aktivitet. 

 

Arealerne er højt beliggende og uden for oversvømmelsesrisiko. Overfladevand 

kan nemt bortledes fra matriklernes arealer i naturlig gravitation, hvad angår kloak, 

regn- og overfladevand. 
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Konklusion 

Det anbefales, at det aktuelle område ændres til byzone, for nyt boligområde med 

alsidig anvendelse, samt at der påbegyndes udarbejdelse af lokalplan for en sam-

menbindende byudvikling i udfyldningsarealet mellem Skæring og Skæring Strand, 

byzoner. 

 

 

Vi imødeser at anmodningen kan behandles i 2021, samt den giver anledning til, at 

dele af ejendommen Skæring Havvej 151 kan ændres til byzone og indgå i byud-

viklingen. Vi deltager meget gerne i et forhåndsmøde/stjernemøde, hvor vi kan ud-

dybe ønskerne til planlægningen og redegøre nærmere for tankerne om boligfor-

mål inden for området. 

 

 

 

Bilag 1 – Kortudsnit af udfyldningsareal mod omkirngliggende byzone 

Bilag 2 – Forslag til områdeanvendelse 

Bilag 3 – Temaplan til kommuneplan 2017 - Tillæg nr. 86 (side 27) 

Bilag 4 – Sommersminde, Skæring – areal til boligformål (2019) 

Bilag 5 – Fuldmagt. 

Bilag 6 – BBR 

 

Venlig hilsen 

 

Esben Kirk Sommer 

Teamleder ● Projekteringsleder 

Bygningskonstruktør ● Byggeøkonom MDB 

 

+45 5077 7245 

esks@arkitema.com 

 

Arkitema K/S (DK) 

Frederiksgade 32 

DK-8000 Aarhus C 
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Signatur af ejendommens udfyldningsareal, 

Skæring Havvej 151, 8250 Egå. 

Bilag 1 – Kortsnit af udfyldningsareal mod omkringliggende byzone 
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Bilag 2 – Forslag til områdeanvendelse 

Ved anlæggelse af gennemgående stillevej i bebyggelsen, indbydes der til fælles-

skaber samt passage til fods eller på cykel. Denne passage muliggør lette erhverv 

og retail-butikker fra stueetagen, herunder lokalt bageri, café, galleri, mv.  

Bebyggelsen og dets boligenhed, kunne med fordel henvendes til ændrefællesska-

ber og seniorer, der ønsker et aktivt liv, centralt med gode transportmuligheder. 

Mulighed for ny daginstitution eller sundhedshus. 

 

Den centrale placering i bymæssigt miljø giver stor anvendelig-

hed for alle borgere i lokalsamfundet. 

Udstykning af byggegrunde for villakvarter af énfamiliehuse. Ved gang- og cy-

kelstier, samt den nuværende offentlige tværgående busrute, sikres let ad-

gang til indkøb, skole og fritidsaktiviteter. Området oplever stor efterspørgsel 

efter nye byggegrunde, som et supplement til den nuværende bebyggelse. 
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Bilag 3 – Temaplan til kommuneplan 2017, tillæg nr. 86 (side 27) 
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Sommersminde, Skæring – areal til boligformål  

På vegne grundejerne Peter Sommer Nielsen og Niels Sommer Nielsen, fremsendes hermed for-

slag til at ændre rammerne for anvendelsesmulighederne for matr.nr. 21gh, 21gf og 21a Skæring 

By, Egå (herefter ”Arealet”) med henblik på at planlægge for boligformål. 

Arealet 

 

Arealet udgør samlet ca. 11,5 ha. Arealet er udlagt til bynært landskabsområde og ligger pt. som 

hhv. bar mark samt grantræs plantage.  

 

De omkringliggende områder er med forskellig anvendelse, herunder lav bolig, byzonelandsby, 

åben lav bolig, område til offentlige formål (ældrecenter), rekreativt område og sommerhusområde.  

 

 

Omkringliggende områder 

 

Sommerhusområdet benævnt ”Skæring Strand”, undergår netop nu planproces i forbindelse med 

omdannelse af sommerhusområdet til byzone og dermed boligformål til helårsbenyttelse.  
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Der vil derfor kunne laves en rigtig god sammenhæng mellem det nye ”Skæring Strand”, nærvæ-

rende område og de resterende boligområder nord for nærværende område. Se til illustration 

oversigtskort herunder: 

 
I den forbindelse ville områderne nord for matr. 21 a potentielt kunne inddrages som vist ovenfor.   

 

 

Området/Byudvikling 

 

Skæring/Egå er et meget attraktivt bosætningsområde tæt på rekreative områder, herunder bl.a. 

Strand/Aarhus Bugten, Egå Marina og Mindelunden. Der er en god infrastruktur med hurtig adgang 

til Aarhus og Djurslandsmotorvejen. Bebyggelsen har endvidere en meget central beliggenhed i 

forhold til indkøb, skole, dagtilbud og fritidstilbud. 

 

Skæring Skole har historisk haft elevtal på over 1.000. Prognosen for Skæring Skole frem mod 

2024 er nedadgående med et forventet elevtal på 743 i 2024 faldene fra 795 i 2019 og 866 i 2013.  

Ny boligbebyggelse i området vil understøtte en øget tilgang til Skæring Skole og dermed resultere 

i en bedre kapacitetsudnyttelse. 

  

Udover tilbuddet af boliger der vil kunne henvende sig til børnefamilier vil det være en nærliggende 

mulighed, at inddrage noget af arealet til seniorbofællesskaber i nær tilknytning til Skæring Lokal-

center, som grænser op til den nordlige ende af matr.nr. 21gh.  

 

Kombinationen med udlæg af seniorboliger sammen med familieboliger og omkransende boligom-

råder vil være med til at bidrage til en øget mulighed for rotation i de forskellige boligtyper i områ-

det. 

 

Der er i området særdeles stor efterspørgsel efter de få ledige grunde der pt. er og mange vil ger-

ne bosætte sig netop her. Fremtidig bebyggelse kunne derfor være en kombination af fritliggende 

enfamiliehuse, tæt/lav boligbebyggelse og til seniorboligfælleskaber eller lignende. Variationen af 

boligtyper vil være med til at gøre området spændende og alsidig. 
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Der vil være tale om et nyt boligområde, som vurderes til at passe optimalt ind i Aarhus Kommunes 

byudviklingsstrategi for nye boligområder – udbygningspotentialet ses end dog meget optimalt, idet 

området vil kunne indpasses i allerede eksisterende rammer der opfylder kriterierne for kvalitet i 

boliger, ”liveability”.  

 

Udlægning af Arealet til boliganvendelse vil medvirke til at sikre at der på længere sigt vil kunne 

tilbydes grunde på bar mark til opførelse af enfamiliehuse i et attraktivt og alsidigt kvarter som vil 

passe godt og naturligt ind i de omkringliggende områder.  

 

Vi ser frem til at høre nærmere om Aarhus Kommunes behandling af nærværende høringssvar i 

håbet om, at det vil blive behandlet positivt og dermed give mulighed for at arealet på matriklerne 

21gh, 21gf og 21a Skæring By, Egå vil komme i betragtning som et nyt boligområde.  

 

Venlig hilsen 

 

Frederik Østergaard Kristiansen   Simon Fogh Sørensen  

Seniorprojektudviklingschef   Projektudviklingschef  

frk@mth.dk   sfs@mth.dk 
+45 2270 9032   +45 2270 9933 
 

mailto:frk@mth.dk
mailto:sfs@mth.dk


Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Matrikelnr. Ejerlav
21gf SKÆRING BY, EGÅ
Ejendom
BFE-nr.: 8801008 Kommunalt ejendoms nr.: 440871
Ejerforhold: 10

Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Matrikelnr. Ejerlav
21ge SKÆRING BY, EGÅ
Ejendom
BFE-nr.: 8801008 Kommunalt ejendoms nr.: 440871
Ejerforhold: 10

Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Matrikelnr. Ejerlav
5 VIRUP SKOV, HJORTSHØJ
Ejendom
BFE-nr.: 8801008 Kommunalt ejendoms nr.: 440871
Ejerforhold: 10

Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Matrikelnr. Ejerlav
21gh SKÆRING BY, EGÅ
Ejendom
BFE-nr.: 8801008 Kommunalt ejendoms nr.: 440871
Ejerforhold: 10

Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Matrikelnr. Ejerlav
21gg SKÆRING BY, EGÅ
Ejendom
BFE-nr.: 8801008 Kommunalt ejendoms nr.: 440871
Ejerforhold: 10

Aarhus Kommune
Byggeri, Teknik og Miljø

Kommune nr.: Kommunalt ejendoms nr.: Udskrift dato:

751 440871 12-07-2021

BFE-nr.: 8801008

Ejendommens beliggenhed:

Skæring Havvej 151 (Vejkode: 7465), 8250 Egå

BBR-Meddelelse
(Udskrift af oplysninger fra Bygnings- og Boligregistret)

Denne BBR-Meddelelse er rekvireret via OIS.

Fejl eller mangler i udskriften bedes meddelt til kommunen via e-mailadressen bbr@aarhus.dk eller telefonnr 89404298

Oplysninger om grunde

Adresse: Skæring Havvej 151 (vejkode: 7465), 8250 Egå

Vand & afløb

Adresse: Skæring Havvej 151 (vejkode: 7465), 8250 Egå

Vand & afløb
Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand

Adresse: Skæring Havvej 151 (vejkode: 7465), 8250 Egå

Vand & afløb

Adresse: Skæring Havvej 151 (vejkode: 7465), 8250 Egå

Vand & afløb

Adresse: Skæring Havvej 151 (vejkode: 7465), 8250 Egå

Vand & afløb

Adresse: Skæring Havvej 151 (vejkode: 7465), 8250 Egå

Afsender
Aarhus Kommune , Byggeri, Teknik og Miljø
Karen Blixens Boulevard 7 , 8220 Brabrand

Ejendommens beliggenhed: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side:
Skæring Havvej 151 (Vejkode: 7465),8250 Egå 0751 440871 12-07-2021 1 / 5BBR
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Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab

Matrikelnr. Ejerlav
21a SKÆRING BY, EGÅ
Ejendom
BFE-nr.: 8801008 Kommunalt ejendoms nr.: 440871
Ejerforhold: 10

Matrikelnr.: 21ge Landsejerlavsnavn: SKÆRING BY, EGÅ
Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1992
Antal etager u. kælder & tagetage: 1 Antal helårsboliger med køkken: 1
Antal helårsboliger uden køkken: 0

Tagdækningsmateriale: Tegl
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Materialer
Ydervæggens materiale: Mursten

Areal i grundplan m2
Bebygget areal 179
Overdækket areal 0
Areal i hele bygningen m2
Samlet bygningsareal (excl. kælder
& tagetage)

179

Samlet kælderareal 0
Heraf udnyttet kælder 0
Heraf dyb kælder 0

Samlet tagetageareal 0
Heraf udnyttet tagetage 0

Samlet andet areal m2
Samlet andet areal 0
Heraf affaldsrum i terræn 0
Heraf indbygget garage 0
Heraf indbygget carport 0
Heraf indbygget udhus 0
Heraf lukkede overdækninger 0
Heraf indbygget udestue el. lign. 0
Heraf udvendig efter isolering 0
Heraf øvrige arealer 0
Heraf indbygget garage i kælder 0

Bygningens arealanvendelse m2
Samlet boligareal 179
Heraf areal af lovlig beboelse i kælder 0

Samlet erhvervsareal 0
Heraf erhverv i kælder 0

Antal etager u. kælder & tagetage 1

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Bygningsnr.: 1
Adresse: Skæring Havvej 151 (vejkode: 7465), 8250 Egå
Stuehus til landbrugsejendom (Bygningens anvendelse 110)

Energioplysninger
Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme
Supplerende varme: Ovne til fast eller flydende brændsel

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder

Samlet areal: 179 m2 Egentlig beboelseslejlighed med eget køkken
Enhedens erhvervsareal: 0 m2
Enhedens boligareal: 179 m2
Andet areal: 0 m2
Enhedens andel af fælles adgangsareal: 0 m2
Enhedens andel i fælles boligareal: 0 m2
Areal af lukket altan/udestue: 0 m2
Areal af åben altan/tagterrasse: 0 m2
Tinglyst areal fra Matriklen: 0 m2
Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning
Antal værelser: 5
Antal toiletter: 2
Antal badeværelser: 2
Køkkenforhold: Eget køkken med afløb
Energioplysninger
Energiforsyning: 400 V el fra værk

Adresse: Skæring Havvej 151 (vejkode: 7465), 8250 Egå
Stuehus til landbrugsejendom (Anvendelseskode: 110)

Oplysninger om bygninger

Vand & afløb
Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg
Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg

Ejendommens beliggenhed: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side:
Skæring Havvej 151 (Vejkode: 7465),8250 Egå 0751 440871 12-07-2021 2 / 5BBR



Matrikelnr.: 21ge Landsejerlavsnavn: SKÆRING BY, EGÅ
Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1992
Antal etager u. kælder & tagetage: 1 Antal helårsboliger med køkken: 0
Antal helårsboliger uden køkken: 0

Tagdækningsmateriale: Tegl
Kilde til bygningens materialer: Oplyst af teknisk forvaltning

Materialer
Ydervæggens materiale: Mursten

Areal i grundplan m2
Bebygget areal 85
Overdækket areal 0
Areal i hele bygningen m2
Samlet bygningsareal (excl. kælder
& tagetage)

85

Samlet kælderareal 0
Heraf udnyttet kælder 0
Heraf dyb kælder 0

Samlet tagetageareal 0
Heraf udnyttet tagetage 0

Samlet andet areal m2
Samlet andet areal 0
Heraf affaldsrum i terræn 0
Heraf indbygget garage 0
Heraf indbygget carport 0
Heraf indbygget udhus 0
Heraf lukkede overdækninger 0
Heraf indbygget udestue el. lign. 0
Heraf udvendig efter isolering 0
Heraf øvrige arealer 0
Heraf indbygget garage i kælder 0

Bygningens arealanvendelse m2
Samlet boligareal 0
Heraf areal af lovlig beboelse i kælder 0

Samlet erhvervsareal 85
Heraf erhverv i kælder 0

Antal etager u. kælder & tagetage 1

Kilde til bygningsarealer: Oplyst af andre (lukket for indberetning)

Bygningsnr.: 2
Adresse: Skæring Havvej 151 (vejkode: 7465), 8250 Egå
Maskinhus, garage mv. (Bygningens anvendelse 217)

Energioplysninger
Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation
Bemærkninger for bygning
GARAGE - VOGNPORT - LADE

Oplysninger om bolig-/erhvervsenheder

Samlet areal: 85 m2 Andet
Enhedens erhvervsareal: 85 m2
Enhedens boligareal: 0 m2
Andet areal: 0 m2
Enhedens andel af fælles adgangsareal: 0 m2
Enhedens andel i fælles boligareal: 0 m2
Areal af lukket altan/udestue: 0 m2
Areal af åben altan/tagterrasse: 0 m2
Tinglyst areal fra Matriklen: 0 m2
Kilde til arealer: Oplyst af teknisk forvaltning

Adresse: Skæring Havvej 151 (vejkode: 7465), 8250 Egå
Maskinhus, garage mv. (Anvendelseskode: 217)

Ejendommens beliggenhed: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side:
Skæring Havvej 151 (Vejkode: 7465),8250 Egå 0751 440871 12-07-2021 3 / 5BBR



Kortmateriale

1. Jordstykke dækker over udstrækningen af det enkelte matrikelnummer.
2. Bygningsomridset er nøjagtigt, når dets placering er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor).
3. Bygningsomridset er unøjagtigt, når dets placering ikke er verificeret af GeoDanmark (se nedenfor).

Du kan få et mere detaljeret geografisk overblik over ejendommen på https://kort.bbr.dk .

Kortmaterialet er automatisk genereret på baggrund af oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregisteret (BBR), Matrikelkortet, GeoDanmark,
Danmarks Adresseregister (DAR) m.fl.

Kortet indeholder de nyeste offentligt tilgængelige data fra Datafordeler og Kortforsyning.

Ejendommens beliggenhed: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side:
Skæring Havvej 151 (Vejkode: 7465),8250 Egå 0751 440871 12-07-2021 4 / 5BBR

https://kort.bbr.dk/?bfe=8801008


BBR er det landsdækkende register over Bygnings- og boligoplysninger. Se mere på https://bbr.dk/ejere

Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret, så de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. Matrikelkortet er et vejledende kort,
hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering, og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet. Se mere på
https://gst.dk/matriklen/om-matriklen/matrikelkort-register-og-arkiv/.

GeoDanmark er et samarbejde mellem kommunerne og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering om at kortlægge Danmark. GeoDanmarks-data består bl.a.
af luftfotos og bygningsomrids. Vær opmærksom på, at disse luftfotos optages om foråret, og at bygningsomrids opdateres på baggrund heraf. Derfor kan der
være forsinkelser i registreringen af ændringer, afhængigt af hvornår ændringen – fx en opførsel eller nedrivning af bygning – er sket.. Se mere på
https://www.geodanmark.dk/om-geodanmark/

DAR er er Danmarks autoritative register for adresser og vejnavne. Se mere på danmarksadresser.dk/dar.

Ejendommens beliggenhed: Kommunenr.: Kommunalt Ejd.nr.: Udskriftsdato: Side:
Skæring Havvej 151 (Vejkode: 7465),8250 Egå 0751 440871 12-07-2021 5 / 5BBR



Bygnings- og Boligregistret  

Byggeri, Telefon: +45 89 40 42 98 

Teknik og Miljø - Aarhus Kommune Telefontid: Tirsdag og Torsdag 9.30-11.30 

Karen Blixens Boulevard 7, Ekspeditionstid:   

8220 Brabrand Mandag – Torsdag: 9.30-15.00 

 Fredag: 9.30-14.00  
   E-mail: bbr@aarhus.dk 

  

 
Der er ændret i dine BBR-oplysninger 

 

 

Vi har registreret, at der er ændret i BBR-oplysningerne på din ejendom. Vi vil gerne sikre, at 

oplysningerne er de rigtige, derfor beder vi dig gennemgå alle oplysninger i din BBR-meddelelse og 

kontrollere, at de er korrekte. 

 

Hvis alle oplysninger er korrekte, skal du blot gemme udskriften. Vi anbefaler, at du opbevarer BBR-

meddelelsen sammen med de øvrige papirer om din ejendom. 

 

Hvis der er fejl eller mangler i oplysningerne, skal du rette fejlene på BBR-meddelelsen og sende den til 

os på bbr@aarhus.dk. Du kan også sende den til BBR, Teknik og Miljø, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 

Brabrand eller hvis du ejer et parcelhus, rækkehus, sommerhus og ejerlejlighed kan du bruge 

selvbetjeningsløsningen Ret BBR https://bbr.dk  

 

Når du ændrer på din ejendom 

Hvis du foretager ændringer på din ejendom, der ikke kræver byggetilladelse, men betyder ændringer i 

forhold til de registrerede oplysninger, bedes du oplyse os om det på e-mail: bbr@aarhus.dk eller på 

selvbetjeningsløsningen Ret BBR  https://bbr.dk 

 

Hvis du foretager ændringer på din ejendom, der kræver byggetilladelse, bedes du rette henvendelse til 

Byggeri, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand, Tlf. nr. 8940 2213, via e-mail: 

byggesag@mtm.aarhus.dk eller via Byg og Miljø https://www.bygogmiljoe.dk/. Ændringerne 

foretages i BBR efter afslutning af byggesagen. 

 

Du bedes især kontrollere, at oplysningerne om bygningsarealer, lokalers anvendelse, byggematerialer 

og opvarmningsforhold er korrekte.  

 

Ifølge reglerne skal du i forbindelse med arealregistrering for ejerlejlighedens areal medregne en 

andel af adgangs- og trappearealer. Det bevirker, at der for ejerlejligheder i næsten alle tilfælde vil være 

registreret et større areal end ejerlejlighedens tinglyste areal. 

 

Det bruger vi oplysninger til 

BBR ajourføres og suppleres med oplysninger om nybyggeri, om- og tilbygning samt nedrivninger m.v.  

Du vil derfor altid få en ny BBR-meddelelse ved afslutningen af byggearbejder, som medfører ændringer i 

de registrerede oplysninger. Det er med til at sikre, at vi har de rigtige oplysninger, og du ved, hvilke 

oplysninger den offentlige ejendomsvurdering sker på baggrund af. 

 

 

      Bilag: Vedlagte BBR-meddelelse erstatter tidligere udsendte BBR-meddelelse. 

 

Med venlig hilsen 

BBR, Teknik og Miljø 

mailto:bbr@aarhus.dk
https://bbr.dk/
mailto:bbr@aarhus.dk
https://bbr.dk/
mailto:byggesag@mtm.aarhus.dk
https://www.bygogmiljoe.dk/


 

 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 

 

Din pligt som ejer 
 

Det er dit ansvar som ejer, at oplysningerne om din ejendom i BBR er korrekte. En registrering i BBR kan ikke nødvendigvis tages som udtryk 
for, at byggeriet er lovligt i henhold til anden lovgivning. Kommunen kan give en bøde på op til 5.000 kr., hvis du ikke indberetter oplysninger til 
BBR, eller hvis du giver forkerte oplysninger.  
 
Derfor er det vigtigt, at du læser din BBR meddelelse og kontrollerer om alle bygninger og anlæg på ejendommen er registreret rigtigt. Når du 
køber en ejendom eller ændrer på bygninger og boliger, er det ekstra vigtigt at være opmærksom på, om registreringerne er korrekte. 
Indberetningspligten gælder også byggesager. 
 
Du skal være særligt opmærksom på:  
 Opførelsesår 
 Om- og tilbygningsår  
 Bebygget areal  
 Antal etager  
 Samlet boligareal eller erhvervsareal 
 Areal af udnyttet tagetage  
 Areal af udestue  
 Tagdækningsmateriale  
 Varmeinstallation 
 
Omkring opførelsesår vil der nogle steder være angivet år 1000. Dette skyldes, at du ikke har givet oplysninger om opførelsesår vedrørende 
den pågældende bygning. Kommunen har lov til at kontrollere de oplysninger, du giver til BBR. Kontrollen kan ske ved et anmeldt besøg på 
ejendommen eller ved registersamkøring med eksterne kilder – f.eks. folkeregistret eller ved hjælp af luftfotos. 
I BBR er din ejendom registreret på 4 niveauer: 
 
Grund 
Grunden er normalt det samme som en matrikel, og er et sammenhængende stykke jord. I særlige tilfælde kan grunden bestå af flere matrikler, 
og en ejendom af flere grunde. Dette vil oftest være på landbrugsejendomme. På grunden registreres f.eks. oplysninger om vandforsyning og 
afløbsforhold. 
 
Bygning 
Bygninger i BBR er alt fra et redskabsskur til et butikscenter. Her findes informationer om den væsentligste anvendelse af bygningen, bebygget 
areal, arealet af samtlige etager (samlet bygningsareal), materialer m.m. 
 
Enhed  
En enhed i BBR er betegnelsen for en bolig i et parcelhus, en lejlighed eller f.eks. et erhvervslejemål. En enhed ligger altid inde i en bygning. 
Enfamiliehuse har typisk en boligenhed, etageboligbebyggelse har én boligenhed for hver lejlighed, og erhvervsbygninger har én eller flere 
enheder til erhverv. En enhed har typisk sin egen selvstændige indgang. Under enheder registreres bl.a. samlet areal, areal til beboelse/erhverv 
samt anvendelsen. 
 
Tekniske anlæg 
Tekniske anlæg kan være olietanke, vindmøller, gylletanke, solvarmeanlæg m.m. Tekniske anlæg er som regel placeret på grunden, men kan 
også ligge inde i en bygning.  

 

Arealerne på BBR-meddelelsen 
 

Arealerne indgår i beregningen af ejendomsvurderingen, men kan også have betydning for f.eks. forsikring, realkredit- og boliglån, 
fjernvarmeregning m.m. Arealer skal altid måles til ydersiden af ydervæggen. Læs mere om opmåling og se vejledninger på www.bbr.dk. 
 
Det bebyggede areal svarer normalt til stueetagens areal. I bygninger med forskudte etager opmåles det bebyggede areal som bygningens 
udbredelse set oppefra. 
 
Det samlede bygningsareal opgøres som arealet af samtlige etager. Areal af eventuel kælder og tagetage skal ikke regnes med. 
 
Tagetagens samlede areal opgøres som det areal, der udnyttes sammen med det areal, der ville kunne udnyttes til bolig eller erhverv. 
Ligesom i bygningsreglementet måles arealet i vandret plan 1,5 m over færdigt gulv til den udvendige side af tagbelægningen.  
 
Udnyttet areal i tagetagen opgøres som den del af tagetagens areal, som faktisk udnyttes til beboelse eller erhverv. 
 
Kælderarealet opgøres samlet for hele kælderetagen. 
  
Det samlede boligareal opgøres som arealet af samtlige beboelsesrum inklusiv areal i entré, gang, badeværelse, toilet og køkken. I arealet 
medregnes udnyttet areal i eventuel tagetage og areal af kælderrum, der må anvendes til beboelse – det vil sige opfylder byggelovgivningens 
krav til beboelsesrum.  
 
Hvis arealerne har forskellig anvendelser, skal de deles op i den del, der må bruges til bolig, den del der anvendes til erhvervs- eller 
institutionsformål samt den del, der udgør andet areal. 
 
Sammenhængen mellem de forskellige arealangivelser betyder f.eks., at for et parcelhus uden kælder, hvor parcelhuset kun bruges til 
beboelse, vil boligarealet svare til det samlede bygningsareal plus eventuel udnyttet tagetage. 
  
Har en bygning to eller flere lejligheder, fordeles adgangs- og trappearealer ligeligt mellem de enkelte lejligheder. 
Med hensyn til areal af ejerlejlighed skal du være specielt opmærksom på, at BBR’s boligareal ofte vil være forskellig fra det tinglyste areal. 
Det skyldes, at arealerne opgøres efter forskellige principper. Ejerlejlighedens samlede areal i BBR vil svare til summen af areal til beboelse, 
areal til erhverv inklusiv andel af adgangsareal. 
 



 

 

Vejledning til BBR-meddelelse 
Vers. 1.8 

 

Oversigt over BBR-oplysninger 
Anvendelse 

 
Helårsbeboelse 
 Stuehus til landbrugsejendom. 
 Fritliggende enfamiliehus. 
 Række-, kæde- eller dobbelthus. 
 Etageboligbebyggelse. 
 Kollegium. 
 Døgninstitution. 
 Anden bygning til helårsbeboelse. 
 
Produktions- og lagerbygninger i 
forbindelse med landbrug, industri, 
offentlige værker og lign. 
 Landbrug, skovbrug, gartneri, 

råstofudvinding m.v. 
 Industri, fabrik, håndværk m.v. 
 El-, gas-, vand- eller varmeværker, 

forbrændingsanstalter m.v. 
 Anden bygning til landbrug, industri 

m.v. 
 
Handel, kontor, transport og service 
 Transport- og garageanlæg, stationer, 

lufthavne m.v. 
 Kontor, handel, lager, herunder 

offentlig administration. 
 Hotel, restaurant, vaskeri, frisør og 

anden service virksomhed. 
 Anden bygning til transport, handel 

m.v. 
 
Institutioner og kultur 
 Biograf, teater, erhvervsmæssig 

udstilling, bibliotek, museum, kirke og 
lign. 

 Skole, undervisning og forskning. 
 Hospital, sygehjem, fødeklinik, 

offentlige klinikker m.v. 
 Daginstitutioner m.v. 
 Anden institution. 
 
Fritidsformål 
 Sommerhus. 
 Feriekoloni, vandrehjem m.v. bortset 

fra sommerhus. 
 Idrætshal, klubhus, svømmehal m.v. 
 Kolonihavehus. 
 Anden bygning til fritidsformål. 
 
Mindre bygninger til garageformål, 
opbevaring m.v. 
 Garage til et eller to køretøjer. 
 Carport. 
 Udhus. 
 
Listen ovenfor er under 
ændring.Optræder den registrerede 
anvendelse ikke på listen, kan den fulde 
liste ses her. 
http://bbr.dk/hvordanfaarjegbbr 
 

Køkken, toilet og afløb 
 
Toiletforhold 
 Antal vandskyllende toiletter i bolig- 

eller erhvervsenhed. 
 Vandskyllende toilet udenfor enheden. 
 Anden type toilet udenfor enheden 

eller intet toilet i forbindelsen med 
enheden. 

 
Badeforhold 
 Antal badeværelser i enheden. 
 Adgang til badeværelser. 
 Hverken badeværelser eller adgang til 

badeværelser. 
 
Køkkenforhold 
 Eget køkken (med afløb og 

kogeinstallation). 
 Adgang til fælles køkken. 
 Fast kogeinstallation i værelse eller på 

gang. 
 Ingen fast kogeinstallation. 

Materialer 

 
Ydervæggenes materialer 
 Mursten (tegl, kalksten, 

cementsten). 
 Letbeton (lette bloksten, 

gasbeton). 
 Fibercement, asbest (eternit el. 

lign). 
 Fibercement, asbestfri. 
 Bindingsværk (med udvendigt 

synligt træværk). 
 Træbeklædning. 
 Betonelementer (Etagehøje 

betonelementer). 
 Metalplader. 
 PVC. 
 Glas. 
 Ingen. 
 Andet materiale. 
 

Tagdækningsmateriale 
 Built-up (fladt tag, typisk tagpap). 
 Tagpap (med taghældning). 
 Fibercement, herunder asbest 

(bølge eller skifereternit). 
 Cementsten. 
 Tegl. 
 Metalplader. 
 Stråtag. 
 Fibercement (asbestfri). 
 PVC. 
 Glas 
 Grønt levende tag (Grønne tage) 
 Ingen 
 Andet materiale 
 

Asbestholdigt materiale 
 Asbestholdigt 

ydervægsmateriale. 
 Asbestholdigt 

tagdækningsmateriale. 
 Asbestholdigt ydervægs- og 

tagdækningsmateriale. 
 
Opvarmningsforhold  
 

Varmeinstallation 
 Fjernvarme/blokvarme. 
 Centralvarme fra eget anlæg et-

kammerfyr. 
 Ovne (Kakkelovne, kamin, 

brændeovn o. lign.) 
 Varmepumpe. 
 Centralvarme med to 

fyringsenhe-der (fast brændsel, 
olie eller gas). 

 Elovne, elpaneler. 
 Gasradiatorer. 
 Ingen varmeinstallationer. 
 Blandet (kræver specifikation på 

enhedsniveau). 
 
Opvarmningsmiddel 
 Elektricitet. 
 Gasværksgas. 
 Flydende brændsel (olie, 

petroleum, flaskegas).  
 Fast brændsel (kul, brænde mm.) 
 Halm. 
 Naturgas. 
 Andet. 
 

Supplerende varme 
 Ikke oplyst. 
 Varmepumpeanlæg. 
 Ovne til fast brændsel 

(brændeovn o.lign.) 
 Ovne til flydende brændsel. 
 Solpaneler. 
 Pejs. 
 Gasradiator. 
 Elovne, elpaneler. 
 Biogasanlæg. 
 Andet. 
 Bygningen har ingen supplerende 

varme. 

Afløbsforhold 

 
Afløbskoder 
Kodesættet benyttes for eksisterende 
forhold, ved enhver ændring skal nyt 
kodesæt benyttes: 
 
 Afløb til offentligt spildevandsanlæg. 
 Afløb til fælles privat 

spildevandsanlæg. 
 Afløb til samletank. 
 Afløb til samletank for toiletvand og 

mekanisk rensning af øvrigt 
spildevand. 

 Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (med tilladelse).  

 Mekanisk rensning med 
nedsivningsanlæg (uden tilladelse). 

 Mekanisk rensning med privat 
udledning dir. til vandløb. 

 Mekanisk og biologisk rensning. 
 Udledning direkte uden rensning til 

vandløb, søer eller havet. 
 Andet. 
 
Afløbskoder nyt kodesæt 
Der er indført mange nye afløbskoder i 
BBR. De nye koder skal benyttes ved 
alle fysiske ændringer i afløbsforholdene 
på en ejendom. Kommunen har dog 
også ret til på eget initiativ at konvertere 
koden, uden der er sket fysiske 
ændringer i forholdene.  
 
Det nye kodesæt er hierarkisk inddelt, 
således at det vigtigste kriterium er om 
ejendommen er tilsluttet et kloaknet eller 
om ejendommen ligger i det åbne land.  
 
Ejendomme, der er tilsluttet et kloaknet, 
inddeles efter om spildevandet (typisk 
fra køkken, bad og toilet) ledes ned i 
samme kloak som regnvandet 
(overfladevandet fra tage og befæstede 
arealer), eller om de behandles hver for 
sig. 
 
Ejendomme, der ligger i det åbne land, 
inddeles efter den måde spildevandet 
behandles. Der er i BBR mulighed for at 
registrere, hvilke renseklasser det lokale 
renseanlæg overholder. Renseklassen 
kan være O, OP, SO eller SOP, idet O 
er en forkortelse for organisk stof, P for 
Phosphat og S for Sulphat. OP betyder 
så, at rensningen både omfatter 
organisk stof og Phosphat, osv. 
 
Det er ikke altid, at alle bygninger på en 
ejendom har ens afløbsforhold. I så fald 
kan forholdene registreres individuelt på 
den enkelte bygning. 
 
En fuldstændig oversigt over 
afløbskoder i BBR og en vejledning hertil 
kan findes på www.bbr.dk. 
 
 
 
 

Andet 

 
Boligtype 
 Egentlig beboelseslejlighed. 
 Blandet erhverv og bolig 

med eget køkken. 
 Enkeltværelse. 
 Fællesbolig eller 

fælleshusholdning. 
 Sommer-/fritidsbolig. 
 Andet. 
 
Ejerforhold 
 Privatperson(er) eller 

interessentskab. 
 Alment boligselskab. 
 Aktie-, anparts- eller andet 

selskab.  
 Forening, legat eller 

selvejende institution. 
 Privat andelsboligforening. 
 Kommunen 

(beliggenhedskommune). 
 Kommunen (anden 

kommune). 
 Region. 
 Staten. 
 Andet, moderejendom for 

ejerlejligheder. 
 
Vandforsyning 
 Alment vandforsyningsanlæg 

(tidligere offentligt). 
 Privat, alment 

vandforsyningsanlæg. 
 Enkeltindvindingsanlæg 

(egen boring). 
 Brønd. 
 Ikke alment 

vandforsyningsanlæg 
(forsyner < 10 ejendomme). 

 Ingen vandforsyning. 
 

 

http://bbr.dk/hvordanfaarjegbbr

