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Kommuneplanafdelingen 

Teknik og Miljø 

Karen Blixens Boulevard 7 

8220 Brabrand 

  

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”.  

 

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  
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