
Høringssvar - Skæring 

Temaplan om Arealer til alle boligtyper  
 

I indstillingen vedrørende Temaplan om Arealer til alle boligtyper til Aarhus Byråd fra Borgmesterens 

Afdeling og Teknik og Miljø dateret 24. marts 2021, og behandlet på magistratsmøde 19. april 2021, kan 

man læse følgende om Strategi for borgerinddragelse: 

”Der planlægges ikke særskilte tiltag, men forvaltningerne stiller sig til rådighed, såfremt 

der er lokale ønsker om møder vedrørende planforslaget” 

Man må undres - ikke mindst når man som borger i Skæring ser omfanget af de planændringer man 

forestiller sig for sit lokalområde. Man må undre sig endnu mere over, at Kommunen tilsyneladende ikke 

ønsker at gøre noget særskilt for at inddrage borgerne, når man ved en gennemgang af planen erfarer 

hvor indgribende den er, og at indstillingen samtidig hviler på forkerte eller misvisende forudsætninger 

på vigtige områder som:  

1. Infrastruktur og trafik 

2. Skole- og daginstitutionsområdet 

3. Natur, landskab og miljø 

 

Infrastruktur og trafik 
Planen om ekstra 420 parceller vil i sig selv betyde en voldsom belastning af vejnettet i og omkring Skæring. 

Skæring Egager, Skæring Hedevej, Skæring Havvej samt forventeligt også Egå Møllevej. 

Når dette forslag behandles har vi end ikke oplevet effekten af de beslutninger som allerede er truffet 

vedrørende udbygning af boligområdet i Skæring. Her tænker vi på det nye område omkring Skæring 

Plantecenter (orange område på kortet) samt omdannelsen af Skæring Strand fra sommerhusområde til 

helårsboliger. I sig selv vurderes det at medføre en betydelig øget trafikbelastning i området. Derfor virker 

det helt uforståeligt og uigennemtænkt at foreslå en så stor yderligere udbygning af området uden 

gennemarbejdede planer for hvordan afledte infrastrukturproblemer løses.  

At indstillingen hviler på forkerte eller misvisende forudsætninger bliver tydelig, når kommunens 

mobilitetsafdeling angiveligt i et internt notat skiver: 

”Området er vanskeligt at adgangsbetjene. Eneste mulighed er en adgang til Skæring 

Hedevej via en udbygget Skæring Egager. Det anses ikke for realistisk at skulle afvikle al 

trafik til og fra dette store område via én ureguleret tilslutning til en mindre stamvej. Det 

er ikke ønskeligt med en ny tilslutning til Grenåvej ud over en planlagt tilslutning i 

forbindelse med udviklingen af arealerne ved Skæring Plantecenter. Skovlundvej vil 

teoretisk kunne benyttes, men dels vender vejen væk fra den øvrige by, dels er den uden 



faciliteter for bløde trafikanter og vil formentlig skulle udbygges. Endelig er Skovlundvejs 

tilslutning til Grenåvej ureguleret, og dermed er den ikke egnet til at afvikle ret meget 

trafik. Omvendt er et nyt signalanlæg på Grenåvej heller ikke ønskeligt. Samlet set vil en 

udbygning af området kræve massive investeringer i infrastruktur, og der vil alligevel 

aldrig kunne opnås et tilfredsstillende vejsystem. Området kan knyttes til den 

eksisterende by stimæssigt.” 

Dette fremgår også af planoplægget på side 44 (under mobilitetshensyn) idet man dog har udeladt 

sætningen ”og der vil alligevel aldrig kunne opnås et tilfredsstillende vejsystem.” Hvis dette er 

fagfolkenes vurdering, burde arealerne IKKE bringes i forslag. Men det skete ikke, man fjernede netop 

denne sætning – hvorfor mon?  

Herudover er det forkert at Skovlundvejs tilslutning til Grenåvej er ureguleret – den er lyskrydsreguleret og 

dermed egnet at afvikle en del trafik. Det er også forkert at Skovlundvej er uden faciliteter for bløde 

trafikanter. Der eksisterer i dag en cykel/gangsti som forbinder Studstrup med fjernvarmestien som går 

tværs gennem de områder som foreslås bebygget med boliger. Fjernvarmestien bruges i dag af mange 

beboere til rekreative formål og har videre forbindelse til de øvrige stisystemer i Skæring. 

Det er muligt at der er andre hensyn, som driver ønsket om at lede biltrafikken gennem Skæring Egager, 

Skæring Hedevej og Skæring Havvej; men som det fremgår kan det umuligt være baseret på fakta og 

hensynet til de eksisterende beboere. 420 nye boliger vil tilføre ekstra ca. 850 biler, som skal frem og 

tilbage gennem området mindst et par gange dagligt. 

Her skal man huske at disse 

kommer oveni den ekstra 

belastning som kommer når 

omdannelsen af 

sommerhusområdet ved Skæring 

Strand er fuldt indfaset, og de 

vedtagne planer for hhv. Skæring 

Plantecenter (684 byhuse/400 

parcelhuse) og Skærgårdsparken 

realiseret (64 boliger). Disse 

områder forventes også at øge 

trafikken gennem det centrale 

Skæring – effekten har vi endnu 

ikke set, men den forventes at 

have lige så stor effekt som det 

der bragt i forslag her. 

Allerede i dag opleves de nævnte 

veje som værende tæt på 

kapacitetsgrænsen. Bolig-arbejdssteds trafik, trafik til/fra skole, samt ikke mindst hente/bringe fra og til 

daginstitutioner på Skæring Hedevej og Bredevej skaber betydelige problemer med kødannelse i 

hverdagen. Hertil kommer trafik til/fra Føtex og Skæring Kirke.   

På denne baggrund virker forslaget om yderligere 420 parceller helt absurd. 



Skole- og daginstitutionsområdet 
I temaplanen hedder det: 

”Skæring Skole har god kapacitet og yderligere boligbebyggelse tæt på bydelscentret vil 

kunne understøtte centerfunktionerne” 

Dette må i bedste fald siges at være et øjebliksbillede, og står i modsætning til referat fra Rådmandsmøde 

(MBU) fra 6. maj 2021, hvor man kan læse, at der frem mod 2030/31 forventes en stigning på 260 elever, 

hvilket udløser et ønske om flere undervisnings og SFO-lokaler. I perioden frem til 2025/26 forventes 

ligeledes en mindre stigning. 

I samme referat henvises der til, at byomdannelsen ved Skæring Planteskole og omdannelsen af Skæring 

Strand fra sommerhusområde til byzone påvirker det forventede børnetal i området – og vil drive behovet 

for en udvidelse på daginstitutionsområde med omkring seks dagtilbudsgrupper. 

Desuden er det vores oplevelse, at der i tillæg løbende pågår tilflytning af unge familier i den eksisterede 

boligmasse i takt med at mange i den ældre generation fraflytter boligerne i ønsket om at finde noget som 

bedre til deres livssituation. 

Følgelig er det i bedste fald usikkert – men sandsynligvis forkert - at Skæring Skole og 

daginstitutionsområdet vil have tilstrækkelig kapacitet/plads til børn fra yderligere 420 familier, hvilket 

opleves som en af nøgleforudsætningerne i planen. 

 

Natur, landskab og miljø  
Temaplanens to nye rammeområder ved Skæring, som samlet udgør ca. 42 ha. Af det samlede arealudlæg 

ved Skæring ligger ca. 15 ha i det marine forland. Det er lavtliggende, våde ekstensivt dyrkede arealer 

tidligere brugt til græsning og som i den gældende kommuneplan er udpeget som bevaringsværdigt 

landskab med særlig god landskabskarakter.  

Det fremgår videre at Aarhus Kommune derfor nu, bekvemt, vil nedklassificere de 15 ha til ikke længere at 

være bevaringsværdigt, så det ikke lægger hindringer i vejen for planen. Man kan undre sig over hvilke 

interesser som driver dette, også når det i Temaplanen på side 44 angives at arealet er beliggende i OSD, 

altså områder med særlige drikkevandsinteresser - områder på jordoverfladen, hvorfra regnvandet siver 

ned og danner grundvandet.  

Samtidig skriver Bünyamin Simsek og Jacob Bundsgaard i indledningen til temaplanen: 

”Vi skal også passe på vores grundvand og friholde arealer, der er grundvandsdannende, 

så vi også kan være selvforsynende med drikkevand i fremtid” 

hvilket står i klar modsætning til den indstilling som foreligger med Temaplanen. 



Arealerne i Skæring er beliggende inden for kystnærhedszonen, der strækker sig fra kysten og 3 km ind i 

landet. Byudvikling inden for kystnærhedszonen kræver særlig planlægningsmæssig begrundelse. Planloven 

stiller krav om en særlig planlægningsmæssig begrundelse for at arealet inddrages i byudvikling.  

”At tilføre Skæring flere familieboliger” kan næppe kvalificere til et særligt behov, og vel slet ikke når der 

kan rejses så betydelig tvivl om de forudsætninger som plangrundlaget og indstillingen til byrådet hviler på i 

forhold til kapacitet på infrastruktur- og daginstitutions- og skoleområdet.  

Men det må i så fald udfordres – ikke mindst når man betænker at der omkring Aarhus findes mange andre 

egnede arealer, også i Skæring/Egå området. Vi var nogen som havde fået opfattelsen af at den store 

investering i letbanen, skulle danne grundlag for at byen kunne udvikle sig langs disse spor.  

Vi forstår ønsket om at skabe plads til at Aarhus kan vokse, men det skal helst ske på en måde, der kommer 

hele bysamfundet til gode. Dette kommer også til udtryk i Temaplanen (side 7): 

”Og samtidig sikres en øget byudvikling i de fritliggende bysamfund, som er der, hvor der 

primært er plads til fritliggende boliger. Dette vil også styrke de fritliggende bysamfund 

ved bl.a. at skabe grundlag for flere funktioner, der kommer hele bysamfundet til gode, 

herunder øget privat og offentlig service og bedre indkøbsmuligheder. I forbindelse med 

udviklingen af de nye boligområder ønsket indtænkt rekreative tilbud, stiforbindelser, 

nye naturområder og lignende, der bidrager til at hæve den samlede kvalitet i det lokale 

bysamfund.”  

Det man foreslår for Skæring, vil IKKE blive set på som noget der kommer Skæring til gode. Man har IKKE 

indtænkt rekreative tilbud – TVÆRTIMOD, man afvikler dem. Man har IKKE indtænkt nye naturområder 

og lignende, der bidrager til at hæve den samlede kvalitet i det lokale bysamfund – TVÆRTIMOD, man 

indskrænker de bevaringsværdige landskaber og rekreative arealer og bidrager dermed til at sænke den 

samlede kvalitet i bysamfundet.



Til højre har vi indsat illustrationen fra temaplanen (s. 27) hvor der 

med grønt markeret de nuværende bevaringsværdige landskaber 

(Kommuneplan 2017) i det øverste kortudsnit – mens der i det 

nederste kortudsnit præsenteres, at det foreslås at langt 

hovedparten af de nuværende bevaringsværdige landskaber 

nedklassificeres og åbner op for nye boligarealer i store dele af 

Skæring. Denne dramatiske ændring/nedklassificering af 

bevaringsværdige områder virker totalt uforståelig. Særligt, når 

interessenter, herunder investorer, til de nuværende byggeplaner 

tidligere har forsøgt at få bygget ski-dome med badeland og 1000 

ferielejligheder på de samme arealer og hvor Aarhus kommune 

dengang og af indlysende grunde ikke godkendte en sådan 

anvendelse af området og dermed ikke godkendte en sådan 

ændring/nedklassificering af disse bevaringsværdige områder.  

Denne revurdering af bevaringsværdige landskaber i Skæring står i 

skærende kontrast til, at følgende fremhæves i Temaplanen: 

”Det skal tilføjes, at den samlede mængde af 

bevaringsværdige landskaber med den kommende 

temaplan ikke indskrænkes.” 

Men det er jo netop det som man foreslår i med arealerne i Skæring. 

Hvordan kan det overhovedet bringes i forslag, med mindre 

naturligvis man ønsker at sætte private interesser over 

samfundsmæssige-, natur- og miljøinteresser -for ikke at hensynet 

til de eksisterende borgere i Skæring.  

Dette rejser følgende spørgsmål, som vi forventer at kunne få svar 

på i de kommende faser: 

Hvorfor mon det ønskes at bebygge områder, som i dag er 

vurderet som bevaringsværdige?  I kortudsnittet fremgår tydeligt, at der vil være store arealer i nærhed til 

de foreslåede arealer i Skæring, som IKKE på nuværende tidspunkt er vurderet som bevaringsværdige.  

Hvorfor vælger man ikke i stedet områder, som IKKE er vurderet som bevaringsværdige? Vi finder, at 

temaplanen på dette område står i skærende kontrast til de interesser og fokuspunkter, som borgmester 

Jacob Bundsgaard og Bünyamin Simsek fremlægger som centrale i deres indledning til temaplanen: 

”Det gælder landskabet, således at de bevaringsværdige landskaber friholdes for 

byudviklingen, Grønt Danmarkskort, der skal sikre landsdækkende naturkorridorer skal   

i fremtid” 



Derfor må kommunen forklare, hvorfor/hvordan så store arealer i Skæring pludselig kan nedklassificeres 

fra bevaringsværdige landskaber – og hvorvidt det er lovmedholdeligt.  

Kommunen må samtidig belyse, hvordan de store arealer som ligger nord, nordøst og syd for de 

foreslåede nye områder ligeledes kan nedklassificeres. Det vedrører arealer som pt. ligger UDENFOR 

temaplanens forslag til ny bebyggelse herunder områderne langs Skæring Busvej. 

Vi skal ikke lægge skjul på, at vi finder den foreslåede indskrænkning af bevaringsværdige landskaber i 

uforklarlig og helt uacceptabel og vil derfor arbejde hårdt på at få ovenstående belyst og omgjort. 

Behov for øget Borgerinddragelse  
Derfor ser vi frem til at få planerne for Skæring ordentligt belyst og debatteret.  Vi har noteret os Bünyamin 

Simsek optræden i TV2ostjylland den 18. august 2021, hvor Simcek til kamera udtalte, at det er ”vigtigt at 

forstå processen” – at en ”temaplan er en meget tidlig fase i en proces” og ”det bliver ikke besluttet med 

temaplanen at vi skal udlægge de arealer” samt at ”Intet går som en stille tyv om natten”  

Det hilser vi velkommen. Vi tror dog samtidig, at Simcek og kommunen vil erfare at mange borgere netop 

har den opfattelse, når man vælger så sent og henover en sommerferie at gennemføre en høringsfase 

sammenholdt med at man i indstillingen til byrådet i april 2021 skriver at man IKKE planlægger særskilte 

tiltag for borgerinddragelse.  

Dette kan tolkes som om man ikke ønsker for megen offentlighed omkring planerne – planer som for 

Skærings vedkommende vil have en voldsom indvirkning på borgerne når det gælder infrastruktur, natur og 

miljø.  

I lyset heraf er det godt at vi befinder os i en tidlig fase, hvor arealudlægningen endnu ikke er fastlagt. Vi vil 

derfor se frem til at få planerne ordentligt belyst, og det relevante prognose- og beslutningsgrundlag lagt 

åben frem og diskuteret, hvilket vi forhåbentligt kan se frem til i de kommende måneder frem mod det 

forestående kommunalvalg.     

 

På vegne af Grundejerforeningen Skæring Sandager Øst. 

 

Bestyrelsen 


