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Høringssvar vedr. udkast til Temaplan ”Arealer til alle boligtyper”. 

Indsigelse mod udbygning af Skæring med 420 boliger. 6 spørgsmål til politikerne.  

I lighed med mange andre borgere, ønsker vi forslaget om udbygning af Skæring med 420 boliger 
taget ud af temaplanen. 

At forslaget skal tages ud af planen, begrundes i en række problematiske forhold og 
forudsætninger, bl.a.:  

 Der foreslås bygget på arealer, der i dag er klassificeret som bevaringsværdigt landskab. 
Dette går stik imod de krav til byudvikling, som temaplanen indledes med. 
 

 Der mangler en ordentlig begrundelse for, hvordan man pludseligt kan nedklassificere 
arealer i Skæring, som i en lang årrække har været klassificeret som bevaringsværdige til 
ikke længere at være netop det. Henset til den grønne dagsorden i Aarhus Kommune virker 
det overraskende, at disse områder med et fingerknips kan nedklassificeres – og der 
sættes spørgsmålstegn ved om det overhovedet er lovmedholdeligt.  
 

 Rekreative arealer og bevaringsværdige landskaber indskrænkes betydeligt med forslaget, 
hvormed man sænker den samlede kvalitet i bysamfundet. Dette er lodret imod intentionen 
i temaplanen, der går på at styrke fritliggende bysamfund med at indtænke rekreative tilbud 
og nye naturområder.  
 

 Høringssvar HS8391694 forudsætter at yderligere arealer inddrages og dermed yderligere 
udbygning i Skæring. Der er med dette høringssvar bragt tvivl om, hvorvidt temaplanens 
forslag til udbygning af Skæring med 420 boliger blot er den første ”mindre” etape af 
Byrådets ønske til udbygning af Skæring. Det er uklart, hvorvidt temaplanens forslag til at 
nedklassificere store arealer af bevaringsværdigt landskab også gøres for at forberede en 
yderligere udbygning i senere etaper. 
 

 Det fremgår af temaplanen på side 44, at de omtalte arealer ligger i et område med særlige 
drikkevandsinteresser OSD, dvs. områder med særlige drikkevandsinteresser eller områder 
på jordoverfladen, hvorfra regnvandet siver ned og danner grundvandet, som senere 
pumpes op til vandforsyning. Hele processen fra nedbør finder vej til vandhanen tager op til 
50 år. I en tid hvor der er megen fokus på at bevare vores rene drikkevand, virker det 
mærkværdigt, at Kommunen så skråsikkert kan konkludere, at vi ikke i fremtiden behøver 
at indvinde vand fra disse arealer. 

OSD-områder er arealer hvor grundvandet er særlig vigtigt for den fremtidige indvinding af 
grundvand, og er derfor netop udpeget for at vi kan beskytte grundvandet mod menneskelig 
forurening og fra andre forureningskilder på jordoverfladen.   

 
 Fagpersoner i Mobilitetsafdelingen har angiveligt i internt notat konkluderet, at der ikke kan 

opnås et tilfredsstillende vejsystem i området hvis det udvides med 420 nye boliger. Selv 
ikke ved massive investeringer. Det virker derfor uforståeligt, at sådanne arealer 
overhovedet er medtaget i forslaget, når det er så oplagt, at det i øvrigt vil påføre det 
nuværende bysamfund store gener og problemer i hverdagen.  
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Det synes langt mere hensigtsmæssigt at satse på byudvikling i områder, hvor der kan 
opnås miljømæssigt bedre og omkostningseffektive trafikale løsninger for borgerne, 
eksempelvis i områder, som er bedre serviceret af busser/letbane. 
 

 Temaplanen synes ikke at forholde sig til, at der i forvejen er godkendt en række nye 
boligområder i Skæring i de seneste år. Aarhus Kommune har allerede gennem de seneste 
år godkendt følgende udbygninger: 
 

o Omlægning af det store sommerhusområde i Skæring til helårsbeboelse  
o Skæring Planteskole  
o Skæring Bæk I og II 
o Udvidelse af Skærgårdsparken  
o Vorrevangs alle - nye boliger på vej  

 
Dette vurderes at medføre mindst 1.000 nye helårsboliger. Temaplanens forslag betyder, 
hvis den vedtages, en yderligere udvidelse med 420 helårsboliger. Der vil derved blive tale 
om ca. 1.420 nye boliger, som skal assimileres i Skæring i de kommende år. Der må 
imødeses store gener for Skærings nuværende beboere i form af yderligere trængsel på 
vejnettet, mere trafikstøj, kapacitetsproblemer på skole, daginstitutioner mv. Dette vil 
sænke den samlede kvalitet i bysamfundet, hvilket er stik imod intentionerne i temaplanen.  
 

 Forlagene i Temaplanen vil medføre betydelige følgeudgifter til Infrastruktur i Skæring. På 
side 44 i temaplanen er beskrevet, at ”Samlet set vil en udbygning af området kræve 
massive investeringer i infrastruktur”, uden at det dog på nogen måde er ordentligt belyst i 
temaplanen. Det er desuden uklart, hvordan nødvendige følgeudgifter til forbedret 
infrastruktur, udbygning af skoler og daginstitutioner vil indgå i Byrådets beslutning af, 
hvilke arealer i Aarhus Kommune, der udvælges til byudvikling.  
 

Seks spørgsmål til politikerne.   

Som vi beskriver ovenfor rejser temaplanen en række substantielle spørgsmål, som fortjener nogle 
ordentlige svar:  

1. Hvordan kan det være, at et forslag til byudvikling i Skæring placeres på arealer, der i dag er 
vurderet som bevaringsmæssigt landskab?  
 

a) Hvordan harmonerer det med de intentioner og spilleregler, som beskrives i 
temaplanen? 

 
b) Hvad er baggrunden for – og hvordan kan man forvaltningsmæssigt forsvare - at store 

arealer i Skæring, der i en årrække har været klassificeret som ”bevaringsværdige 
landskaber”, med et fingerknips kan ændres til ikke længere at være 
bevaringsværdige?  

 

I temaplanen foreslås ganske omfattende områder nedklassificeret. Store natur og vådområder 
som i dag betegnes som ”bevaringsværdige landskaber” og strækker sig langt ud over de arealer, 
som indgår i den aktuelle temaplan for Skæring. 
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2. Ligger der en masterplan om at forberede en yderligere udbygning af Skæring?  Vi ønsker 
klarhed over, om der er sammenhæng til høringssvar HS8391694 på Aarhus Kommunes 
høringsportal – for eksempel om de er hinandens forudsætninger? – og er der ligeledes en 
sammenhæng til planerne for Skæring Planteskole, som jo allerede er vedtaget? Det kunne 
unægtelig virke sådan, hvis man kigger på indholdet og dateringen af de forskellige 
dokumenter.  

 
a) Hvis det forholder sig sådan, ville det korrekte så ikke være at lægge det åbent frem 

som en del af Temaplanen, i stedet for at informationerne skal tilgå offentligheden 
drypvis og i faser – for på den måde at gøre planerne lidt mere ”spiselige” for de berørte 
borgere? 

 
3. Foreligger der en vurdering af den samlede økonomi omkring udviklingen af hver af de 13 

forslag i temaplanen – vel at mærke når forventede indtægter og nødvendige følgeudgifter til 
udbygning af skoler, daginstitutioner, infrastruktur med vejanlæg, cykelstier mv. indregnes?  Og 
hvordan tænkes dette at indgå i den videre behandling? 
 

4. Hvordan vil kapaciteten af vejnet, skoler og daginstitutioner i området udvikle sig, når der 
indregnes de mange nye byggeplaner, som allerede er godkendt til realisering i de kommende 
år? 

Herunder skal indregnes omlægning af det store sommerhusområde i Skæring til 
helårsbeboelse, Skæring Planteskole, Skæring Bæk I og II, Udvidelse af Skærgårdsparken, 
Vorrevangs alle - nye boliger på vej, som vurderes i alt vil medføre mindst 1.000 nye 
helårsboliger. 

 
a) Hvordan vil kapaciteten videre se ud, hvis der oveni disse allerede godkendte 

bebyggelser yderligere etableres 420 boliger over de kommende 5-10 år? I alt vil der 
være tale om mindst 1.000 boliger + de foreslåede nye 420 boliger.  
 

b) Hvordan passer det sammen med, at der i temaplanen på side 44 anføres, at Skæring 
Skole har god kapacitet?  

 
5. Hvordan er det god forvaltning, at starte en byudvikling op, hvor fageksperter på vejområdet 

angiveligt har udtrykt, at uagtet massive investeringer kan infrastrukturen ikke bringes til 
understøtte udviklingen? 

 
6. Hvordan er prognosen for de trafiktal, som kommunen lægger til grund (herunder Skæring 

Havvej/Skæring Hedevej/Skovlundvej/Hjortshøjvej/Egå Møllevej/Grenåvej)?   

Vi er desværre nok mange, som først er blevet opmærksom på Kommunens planer nu. Hvorvidt 
det skyldes, at vi ikke har fulgt ordentligt med, eller om der fra Kommunens side kunne have været 
kommunikeret bedre, er for så vidt ligegyldigt nu; men vores nærdemokrati fortjener, at vi som 
borgere føler os ordentligt orienteret og involveret ifm. så betydelige planændringer.  

Vi skal derfor opfordre til enten  

 at tage udbygningsplanerne for Skæring ud af forslaget 

eller  
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 INDEN Temaplanen tilrettes og fremlægges i sin endelige form for byrådet - at initiere 
borgermøde(r) med henblik på at forankre forslaget hos borgerne i lokalområdet gennem 
en seriøs dialog, besvarelse af de mange spørgsmål/bekymringer som bredt fremgår af 
høringssvarene. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kirsten Laursen & Niels Kjær Andersen 


