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Hvad er formålet med planen?
Lokalplanen omhandler et allerede udbygget område tæt ved Hirtshals bymidte, på hjørnet
af Jyllandsgade og Svinget. 

Formålet med lokalplanen er at muliggøre etablering af en dagligvarebutik. Lokalplanen

giver derfor mulighed for at opføre butiksformål på op til 1.500 m2 med tilhørende parkering.
Vareindleveringen skal ske fra Sophus Thomsensgade. Vejadgangen for kundekørsel skal
ske fra Jyllandsgade for at undgå at trække trafik ind gennem naboområdet, der
overvejende er et boligområde.

Bygningen skal opføres i røde teglsten og i en arkitektur, der har referencer til Det Gamle
Rådhus, ved Jørgen Fibigersgade, og det nye lægehus i Hirtshals, for at skabe
sammenhæng i området.

Lokalplanområdet afgrænses mod øst af Jyllandsgade med centerformål såsom liberale
erhverv, enkelte butikker mm., mod vest af Svinget og Sophus Thomsensgade, der
indeholder en enkelt butik og boliger. Mod nord afgrænser området af en række boliger, der
ligger ud til Vanggårdsgade samt Hirtshals Museum. Lokalplanområdet anvendes på
nuværende tidspunkt hovedsageligt til boligformål. Realiseringen af lokalplanen forudsætter
at eksisterende bebyggelse nedrives.

I forbindelse med lokalplanen er udarbejdet et tillæg til kommuneplanen der udvider
detailhandelsafgrænsningen i Hirtshals By, altså det områder hvor der kan etableres og
planlægges for detailhandel i byen. Den fremtidige detailhandelsafgrænsning kan ses på
nedenstående kort.
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Oversigtskort med lokalplangrænse (rød streg) og detailhandelsafgrænsningen i Hirtshals bymidte
(Lilla markering).
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Hvad giver planen mulighed for?
Lokalplanens bestemmelser fastlægger, hvilke muligheder der er for at udnytte grundene i
området, fx bestemmelser om anvendelse og bebyggelse. Det fremgår også, om der er
særlige betingelser, der skal opfyldes for at kunne tage et nyt byggeri i brug.
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1 Formål og anvendelse
§ 1.1 Formålet med lokalplanen er

at fastlægge områdets anvendelse til centerformål,
at fastlægge placeringen af den nye bebyggelse,
at sikre vejadgang.

§ 1.2 Anvendelse
Lokalplanområdet må kun anvendes til centerformål i
form af butikker.

§ 1.3 Butiksareal og - størrelse
Der kan indenfor området etableres centerformål

med et samlet bruttoareal på max. 1500 m2.

Den maximale butiksstørrelse fastsættes til 1.500

m2.
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2 Bebyggelsens omfang og
placering
§ 2.1 Bebyggelsens placering
Bebyggelse i form af butik og eventuel støjsluse til
vareindlevering samt indhegnet varegård skal
placeres indenfor det udlagte byggefelt, der er
angivet på bilag 2.

Sekundære bygninger som cykelskure eller skure til
indkøbsvogne kan opføres udenfor byggefeltet efter
bygningsreglementets bestemmelser.

Note til Bebyggelsens placering

Byggefeltets placering i
lokalplanområdet.

Byggefeltet er placeret 6 meter fra
lokalplanområdets nordlige
afgrænsning.

Butik, eventuel støjsluse og indhegnet
varegård skal placeres indenfor
byggefeltet. En indhegnet varegård vil
komme til at virke som en del af
bygningsmassen i forhold til volumen,
og skal derfor placeres indenfor
byggefeltet.

Med fastlæggelsen af byggefeltet
tilsidesættes bygningsreglementets
bebyggelsesregulerende
bestemmelser.

§ 2.2 Bygningshøjde og etageantal
Bygninger i byggefeltet må opføres i max. 1 etage,
og bygninger må ikke være højere end 6,0 m målt fra
et niveauplan fastsat i henhold til
bygningsreglementets regler. 

Sekundære bygninger må opføres i en højde på
max. 3 m målt fra et niveauplan fastsat i henhold til
bygningsreglementets regler.
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Solenergianlæg på tagflade medregnes i den
samlede bygningshøjde.
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3 Bebyggelsens udseende
§ 3.1 Facader
Bygningsfacader på hovedbygningen skal fremstå
som blank mur i røde teglsten. De nederste sten over
soklen og gesims på bygningen skal udføres som
standerskifte eller rulskifte.

Den enkelte facade skal udføres med tilbagetrukne
felter i teglsten. Felterne skal strække sig fra sokkel
til gesims og udføres med en tilbagetrækning på min.
15 mm.

Bygningen kan opføres med en høj sternkant i et
andet materiale end facadematerialerne, f.eks.
metalplader eller beton, se illustration i noten.
Sternkanten må have en højde på max. 2 meter.

Indgangspartiet kan udføres i et andet
facademateriale end teglsten. Hvis bygningen
opføres med en høj sternkant i et andet materiale
end teglsten, skal indgangspartiet udføres i samme
materiale som sternkanten eller i teglsten.

Facader på cykelskure og skure til kundevogne kan
opføres i andre materialer. 
                       
Facadematerialer må have en glansværdi på max.
15 målt efter ISO 2813 standard.

Note til Facader

Anvendelsen af standerskifte eller
rulskifte ved sokkel og gesims, og
bestemmelsen om tilbagetrækningen i
facaden, skal tilføre bygningen en
detaljeringsgrad i murværket, der skal
fungere som en reference til markante
bygninger i området såsom Det
Gamle Rådhus, ved Jørgen
Fibigersgade, og det nye lægehus i
Hirtshals.

Eksempler på udformningen af facader.

§ 3.2 Tage
Tage skal fremstå som flade tage.
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Tage på sekundære bygninger skal have samme
udformning og hældning som hovedbebyggelsen.

Cykelskure, skure til kundevogne og lignende
sekundære bygninger kan opføres med en anden
taghældning.

Tagmaterialer må have en glansværdi på max. 15
målt efter ISO 2813 standard. Glas er undtaget fra
denne bestemmelse.

§ 3.3 Solceller og solfangere
Solenergianlæg i form af solceller og solfangere skal
etableres på tag eller facader.

På flade tage kan solenergianlæg vinkles fra
tagfladen med en hældning på max. 20°. Anlæggets
synlighed skal minimeres ved, at anlægget placeres
min. 2 m fra tagfladens kanter.

På facader skal solenergianlæg opsættes parallelt
med facaden og højst 10 cm foran facaden.

Solenergianlægget skal være antirefleks-behandlet,
og det skal opsættes i et eller flere
sammenhængende rektangler.

Anlægget skal enten være sort eller have samme
farve som den flade, det monteres på. Anlæggets
ramme og bagfilm skal have samme farve som
solcellerne/solfangerne.

§ 3.4 Skilte
Der må kun skiltes med virksomhedens logo, navn
og åbningstider. Der må ikke skiltes med
produktreklamer og tilbud. 

Der må ikke opstilles midlertidig skiltning som f.eks.
bannere, vimpler og klapskilte.

Note til Skilte
Med "i princippet" menes, at pylonens
placering kan flyttes nogle meter i
forbindelse med fastlæggelsen af den
endelige bebyggelse og vejadgang.
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Facadeskiltning skal udføres som enkeltbogstaver på
facaden og må ikke være for dominerende ift.
bygningens størrelse og proportioner. Der kan
opsættes ét facadeskilt pr. facade med butikkens
navn og/eller logo samt åbningstid. Skiltningen må
ikke placeres over facadens skæring med tag.

Ved opsætning af belyst skilt skal belysningen være
indirekte, f.eks. løse bogstaver der belyses bagfra,
eller spots monteret på facaden over skiltet.
Belysningen skal orienteres, så den ikke er til gene
for naboer. Det er ikke tilladt at belyse bygningen.

Der kan opsættes 1 pylon i området. Mod
Jyllandsgade kan der opsættes en pylon med en
højde på max. 6,0 m og en bredde, der udgør max.
1/3 af højden. Pylonens højde på ikke være højere
end butikkens facadehøjde. Pylonen skal placeres
som vist i princippet på bilag 2.

Ved vejadgangene til området kan der opsættes et
henvisningsskilt med en højde på max. 1,5 m.

Hvis flere virksomheder benytter samme overkørsel,
skal skiltningen ske på samme pylon.

Der må ikke opsættes flagstænger.
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4 Grundens indretning
§ 4.1 Parkering
Der skal min. etableres parkering i følgende omfang:

Butiksformål: 1 p-plads pr. 25 m2 salgsareal samt

1 p-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal i øvrigt
(omfatter ikke eventuelle overdækkede
varegårde).

Parkeringspladser skal befæstes med fast belægning
som f.eks. stenbelægning, asfalt eller
græsarmeringssten.

Belysning på intern køre- og parkeringsarealer skal
udformes med belysningsarmaturer med en
maksimal højde på lyskilde på 6,0 m. Belysningen
skal orienteres, så den ikke er til gene for naboer
f.eks. ved lampernes hældning og ved at anvende
armaturer, som vender væk fra eller ikke blænder
naboer.

Der skal etableres min. 8 cykelparkeringspladser i
tilknytningen til butikken.

Note til Parkering
En del af p-pladserne kan med fordel
etableres med græsarmering eller
lignende, der kan forsinke en del af
tag- og overfladevandet på grunden,
inden det ledes ud i det offentlige
kloaksystem, se § 6.1.

§ 4.2 Vareindlevering
Vareindlevering skal foregå i en
vareindleveringssluse eller i en tæt hegnet varegård.

Hvis vareindleveringen foregår i en
vareindleveringssluse skal denne opføres i de
samme materialer som hovedbygningen.

Hvis vareindleveringen foregår i en varegård, skal
denne hegnes med en støjvæg/-hegn jf. § 5.2.

Note til Vareindlevering
Vareindleveringen skal foregå i en
vareindleveringssluse eller i en tæt
hegnet varegård for at sikre
omgivelserne mod støj fra
vareindleveringen.

Vareindleveringsslusen skal opføres i
samme materialer som
hovedbygningen, for at sikre at slusen
opleves som en del af bygningen. En
sluse er et aflukket volumen med tag,
med én åben side hvor en lastbil kan
køre ind.
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§ 4.3 Belægning
Belægning på arealer til gående omkring butikken
skal etableres i grålige nuancer.

Note til Belægning
Den grålige nuance på belægninger
omkring butikken til gående skal sikre,
at belægningen ved butikken fremstår
som en del af "byens flade" og ikke
fremstår som en stor kontrast til den
eksisterende fortovsbelægning.

§ 4.4 Areal mod Jyllandsgade
På arealet mellem parkeringspladsen og
fortovsarealet mod Jyllandsgade skal der etableres
et areal bestående af en blanding af plantekasser,
siddemuligheder og beplantning. Arealet skal
udformes med et udseende, der har referencer til
projekter etableret i Hirtshals i forbindelse med
områdefornyelsen.

Elementerne skal etableres i beton, egetræ eller
anden træsort der med tiden bliver sølvfarvet og/eller
rustfri stål. Derudover kan der anvendes grå
chaussésten.

Note til Areal mod Jyllandsgade
Arealet skal etableres i de nævnte
materialer for at skabe en
sammenhæng til projekter i Hirtshals,
der er etableret og bliver etableret i
forbindelse med områdefornyelsen.
Dette er for at skabe en
sammenhæng og helhed i
byrummene i Hirtshals.

Arealet mellem parkeringspladsen og
Jyllandsgade skal samtidig skabe en
adskillelse imellem de to arealer.
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Udsnit af materialepalette fra projekter
ifm. områdefornyelsen i Hirtshals.

§ 4.5 Beplantning
Der kan etableres beplantning i forbindelse med
parkeringsarealer og bebyggelsen. Beplantningen
skal være lokale hjemmehørende arter, jf.
bestemmelsesnoten.

Note til Beplantning
De lokale hjemmehørende arter er
bl.a.: krybende pil (gråris), klitrose
(kun denne art), havtorn og planter jf.
plantelisten i bilag 4.

§ 4.6 Opholdsarealer
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Der skal som minimum etableres et mindre
opholdsareal, der er indrettet og egnet til ophold for
personalet. Der skal tages hensyn til læ, lys, sol,
luftkvalitet og støj.

§ 4.7 Oplag
Udendørs oplag, opstilling af affaldscontainere o.lign.
må kun finde sted i varegården, der udformes som et
tæt hegnet areal i direkte tilknytning til bebyggelsen
jf. § 4.2 og indenfor byggefeltet.

§ 4.8 Hegn
Der skal etableres et fast hegn mod naboer mod
nord og nordøst, se illustration i noten, og omkring
affaldshåndtering og vareindlevering.

Der må ikke hegnes mod Jyllandsgade.

Hegnet skal etableres i samme materialer som
støjafskærmningen, jf. § 5.3.

 

Note til Hegn
På en del af strækningen mod nord
skal der etableres et støjhegn, jf. §
5.2. I resten af strækningen til naboer
mod nord skal der etableres et hegn,
for at sikre naboerne mod gener fra
bilernes lyskegler. Hegnet skal
opføres i samme materialer som
støjafskærmningen mod naboer mod
nord for at sikre, at hegnet fremstår
som et ensartet hegn langs hele
strækningen.

Hvis hegnet etableres i skel er det et
fælleshegn, hvilket kræver enighed
med naboen i forbindelse med
etableringen.

Strækning (blå streg) hvorpå der skal
etableres et fast hegn mod naboer.

§ 4.9 Terrænregulering Note til Terrænregulering
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Der må ikke foretages terrænreguleringer ud over ±
0,5 m i forhold til det eksisterende terræn. Denne
bestemmelse gælder ikke ved negativ
terrænregulering i forbindelse med vareindlevering.

Der må ikke etableres volde.

Bestemmelsen betyder, at der kan
etableres en nedadgående rampe,
hvor der terrænreguleres mere end -
0,5 m, i forbindelse med
vareindlevering.

Lokalplan 202-L08 (Kladde)

Side 14



5 Vej, sti og fællesarealer
§ 5.1 Vejadgang
Vejadgangene til området skal ske fra Jyllandsgade
og Sophus Thomsensgade som vist i princippet på
bilag 2.

Der kan max. etableres én overkørsel fra
Jyllandsgade og én overkørsel fra Sophus
Thomsensgade.

Vejadgangen fra Sophus Thomsensgade må kun
anvendes til vareindlevering.

Note til Vejadgang
Med ”i princippet” menes, at vejen
godt kan flyttes nogle meter i
forbindelse med fastlæggelsen af den
endelige vejstruktur.

Vejadgangen fra Jyllandsgade skal
anvendes til kundekørsel, og
vejadgangen fra Sophus
Thomsensgade kan kun anvendes til
vareindlevering. Dette er for at
minimere trafikken, der trækkes ind
gennem området, hvor der er
omkringliggende boliger.

§ 5.2 Støjafskærmning ved vareindlevering
Der skal etableres en støjafskærm omkring
vareindlevering. Støjskærmen og vareindleveringen
skal placeres indenfor byggefeltet, jf. § 2.1.

Støjvæggen/-hegnet skal udføres som en væg i træ,
beton, tegl, samme materiale som
hovedbebyggelsen eller som en vækstvæg med
beplantning direkte på væggen eller i kombinationer
heraf.

Note til Støjafskærmning ved
vareindlevering
Højden på støjvæggen skal
fastlægges i forbindelse med en
støjberegning. En indledende
beregning viser, at der er behov for en
støjvæg/-hegn på ca. 4 meter.

 

§ 5.3 Støjafskærmning mod nabo
Der skal etableres en støjskærm mod de nordlige
naboer. Støjskærmen skal placeres som vist på
illustration i noten og på bilag 2.

Støjafskærmning skal udføres som en støjvæg i træ
eller som en vækstvæg med beplantning direkte på
væggen eller i kombinationer heraf.

Hvis beregninger viser at støjvæggen skal etableres i
en højde over 2 meter, skal væggen fra 2 meter og
opefter etableres i glas.

Note til Støjafskærmning mod
nabo
En støjberegning viser at
støjvæggen/-hegnet mod naboer mod
nord skal etableres i en højde på 1,8
m og på en strækning på ca. 90
meter.
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Placering af støjvæg (grøn streg).

Væggen skal etableres i glas på den
øverste del, hvis der er behov for at
opføre en støjvæg i en højde på over
2 meter. Dette skal sikre at der fortsat
vil komme sol og lys i haverne hos
naboerne mod nord, da støjvæggen
skal etableres i, eller tæt ved, deres
sydlige skel.
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6 Betingelse for ibrugtagning af
ny bebyggelse
§ 6.1 Tilslutning
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen
er tilsluttet regn- og spildevandsafledning i henhold til
Hjørring Kommunes Spildevandsplan.

Note til Tilslutning
Inden tilslutning skal Hjørring
Vandselskab kontaktes.

Lokalplanområdet er omfattet af
Hjørring Kommunes Spildevandsplan.
Området er fælleskloakeret og er
planlagt separatkloakeret.
Afløbskoefficienten er 0,7, hvilket
betyder at 70 % af tag- og
overfladevand kan ledes uforsinket til
det offentlige kloaksystem. 60 % af
tag- og overfaldevand skal forsinkes
eller nedsives på grunden.

§ 6.2 Grundens indretning
Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er
etableret parkering som anført i lokalplanens § 4.1.

§ 6.3 Støj
Ny bebyggelse til dagligvarebutik må ikke tages i
brug, før det er dokumenteret ved akkrediteret
støjberegning, at aktiviteterne såvel indendørs som
udendørs ikke belaster naboområdet med støj, der
overskrider Miljøstyrelsens vejledende
grænseværdier, herunder etableret fornøden
støjafskærmning, jf. lokalplanens §§ 5.2 og 5.3.
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7 Planens afgrænsning og
udstykning
§ 7.1 Lokalplanområdet
Lokalplanområdet, som er ca. 4400 m2, afgrænses
som vist på bilag 1 og omfatter matr. nr. 100u, 124ac,
124ci, 124cæ,124d, 124ei, 124fc, 124fo, 124gl,
124gm, 124p, Horne By, Hirtshals samt alle matrikler,
som udstykkes efter den 28.06.2021.

§ 7.2 Zoneforhold
Området ligger i byzone og skal forblive i byzone.
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8 Grundejerforening
Der er ingen bestemmelser.
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9 Aflysning af planer og
servitutter
§ 9.1 Aflysning af servitutter
Ved den endelige vedtagelse og offentligt
bekendtgørelse af denne lokalplan aflyses følgende
servitutter:

21.02.1935-6809-81 Dok om byggelinier mv,
forbud mod virksomheder mv, Vedr 124P 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal, samt forbud mod at drive
virksomhed, som kan medføre støj- eller lugtgener
for omgivelserne. 
Servitutten er lyst på matr. nr. 100u, Horne By,
Hirtshals 
 
Servitutten aflyses i sin helhed.

24.02.1941-5115-81 Dok om bebyggelse,
benyttelse mv, forbud mod virksomhed 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal, samt forbud mod at drive
virksomhed, som kan medføre støj- eller lugtgener
for omgivelserne. 
Servitutten er lyst på matr. nr.  124ac, Horne By,
Hirtshals

Servitutten aflyses i sin helhed.

02.05.1942-618-81 Dok om bebyggelse,
benyttelse mv, forbud mod virksomhed 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal, samt forbud mod at drive
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virksomhed, som kan medføre støj- eller lugtgener
for omgivelserne. 
Servitutten er lyst på matr. nr. 124ci, Horne By,
Hirtshals

Servitutten aflyses i sin helhed.

11.10.1943-3382-81 Dok om bebyggelse,
benyttelse mv 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal, samt forbud mod at drive
virksomhed, som kan medføre støj- eller lugtgener
for omgivelserne. 
Servitutten er lyst på matr. nr. 124cæ, 124gl Horne
By, Hirtshals

Servitutten aflyses i sin helhed.

20.06.1946-1901-81 Dok om sammenlægning
mv 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal samt forbud mod at drive
virksomhed som medføre støj- og lugtgener for
omgivelserne. Derudover indeholder deklarationen
en forpligtigelse til at sammenlægge matr. nr. 124cæ
og 124gl.

Servitutten er lyst på matr. nr. 124cæ, Horne By,
Hirtshals

Servitutten aflyses i sin helhed.

02.05.1941-915249-81 Dok om bebyggelse,
benyttelse mv, forbud mod virksomhed 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
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Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal samt forbud mod at drive
virksomhed som medføre støj- og lugtgener for
omgivelserne. 
Servitutten er lyst på matr. nr. 124d, Horne By,
Hirtshals

Servitutten aflyses i sin helhed.

15.04.1944-291-81 Dok om bebyggelse,
benyttelse, udstykning mv 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal samt forbud mod at drive
virksomhed som medfører støj- og lugtgener for
omgivelserne. Deklarationen fastsætter desuden en
byggelinje langs Jyllandsgade på 3.5 m fra vejskel. 
Servitutten er lyst på matr. nr. 124ei, Horne By,
Hirtshals

Servituttens bebyggelsesregulerende bestemmelser
aflyses. Bestemmelsen om byggelinjen ophæves
ikke med lokalplanen.

20.09.1944-3325-81 Dok om bebyggelse,
benyttelse mv, forbud mod virksomhed 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal samt forbud mod at drive
virksomhed som medføre støj- og lugtgener for
omgivelserne. Deklarationen fastsætter desuden en
byggelinje langs Jyllandsgade på 3.5 m fra vejskel. 
Servitutten er lyst på matr. nr. 124fc, Horne By,
Hirtshals
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Servituttens bebyggelsesregulerende bestemmelser
aflyses. Bestemmelsen om byggelinjen ophæves
ikke med lokalplanen.

28.09.1944-3325-81 Dok om byggelinier mv,
der på grunden i en afstand fra amtsvejsiden af
mindre end 3.,5 m ikke må opføres bygninger 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal samt forbud mod at drive
virksomhed som medføre støj- og lugtgener for
omgivelserne. Deklarationen fastsætter desuden en
byggelinje langs Jyllandsgade på 3.5 m fra vejskel. 
Servitutten er lyst på matr. nr. 124fc, Horne By,
Hirtshals

Servituttens bebyggelsesregulerende bestemmelser
aflyses. Bestemmelsen om byggelinjen ophæves
ikke med lokalplanen.

03.05.1946-577-81 Dok om bebyggelse,
benyttelse mv, forbud mod virksomhed 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal samt forbud mod at drive
virksomhed som medfører støj- og lugtgener for
omgivelserne. 
Servitutten er lyst på matr. nr. 124fo, Horne By,
Hirtshals

Servitutten aflyses i sin helhed.

20.06.1946-1801-81 Dok om sammenlægning
mv 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
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bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal samt forbud mod at drive
virksomhed som medfører støj- og lugtgener for
omgivelserne. Derudover indeholder deklarationen
en forpligtigelse til at sammenlægge matr. nr. 124cæ
og 124gl.

Servitutten er lyst på matr. nr. 124gl, Horne By,
Hirtshals

Servitutten aflyses i sin helhed.

21.08.1946-3285-81 Dok om bebyggelse,
benyttelse mv, forbud mod virksomhed 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal, godkendelse af
facadetegninger samt forbud mod at drive
virksomhed som medfører støj- og lugtgener for
omgivelserne. Deklarationen fastsætter desuden en
byggelinje langs Jyllandsgade på 3.5 m fra vejskel. 
Servitutten er lyst på matr. nr. 124gm, Horne By,
Hirtshals

Servituttens bebyggelsesregulerende bestemmelser
aflyses. Bestemmelsen om byggelinjen ophæves
ikke med lokalplanen.

21.08.1946-93285-81 Dok om bebyggelse,
benyttelse mv 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal, godkendelse af
facadetegninger samt forbud mod at drive
virksomhed som medfører støj- og lugtgener for
omgivelserne. Deklarationen fastsætter desuden en
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byggelinje langs Jyllandsgade på 3.5 m fra vejskel. 
Servitutten er lyst på matr. nr. 124gm, Horne By,
Hirtshals

Servituttens bebyggelsesregulerende bestemmelser
aflyses. Bestemmelsen om byggelinjen ophæves
ikke med lokalplanen.

21.02.1935-6809-81 Dok om byggelinier mv,
forbud mod virksomheder mv, Vedr 124P 
Påtaleberettiget: Hjørring Kommune 
Servitutten indeholder bl.a. anvendelses- og
bebyggelsesregulerende bestemmelser, herunder
afstand til skel, etageantal, samt forbud mod at drive
virksomhed som medfører støj- og lugtgener for
omgivelserne. 
Servitutten er lyst på matr. nr. 124p, Horne By,
Hirtshals

Servitutten aflyses i sin helhed.
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10 Lokalplanens retsvirkninger
§ 10.1 Retsvirkninger
Midlertidige retsvirkninger

I perioden fra lokalplanforslaget offentliggøres, og
indtil den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt
bekendtgjort, gælder der midlertidige retsvirkninger.
Det betyder, at ejendomme, der er omfattet af
forslaget, ikke må bebygges eller i øvrigt udnyttes på
en måde, der skaber risiko for at foregribe den
endelige plans indhold. 
 
Efter udløbet af høringsfristen kan byrådet tillade, at
en ejendom, der er omfattet af lokalplanforslaget,
bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med
planens indhold. Det forudsætter dog, at det aktuelle
projekt er i overensstemmelse med kommuneplanen,
og at der ikke er tale om et større byggearbejde. 
 
Lokalplanens midlertidige retsvirkninger gælder i
højst 1 år fra offentliggørelsen af lokalplanforslaget.  
 
I høringsperioden er adgangen til at udnytte
ejendomme, der er omfattet af planforslaget, således
meget begrænset. Når høringsperioden er udløbet,
og byrådet kender eventuelle indsigelser og
ændringsforslag, lempes disse midlertidige
retsvirkninger. 
 
Lokalplanens blivende retsvirkninger 
Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt
bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af
planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i
overensstemmelse med planen. Den nuværende
lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet
kan fortsætte som hidtil. 
 
Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg mv.,
som er indeholdt i planen, skal etableres. 

Lokalplan 202-L08 (Kladde)

Side 26



 
Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i
strid med planens principper. Skønnes en ansøgning
om dispensation at berøre naboer, skal der foretages
en naboorientering, før dispensationen kan gives. 
 
Nyt byggeri, anlæg og ændret anvendelse, som er i
strid med planens principper, kan kun etableres ved
udarbejdelse af en ny lokalplan. 
 
Når det er nødvendigt for at virkeliggøre lokalplanen,
kan byrådet ekspropriere. 
 
Hvis en ejendom, som er udlagt til offentlige formål,
ikke kan bruges på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse forudsætninger kræve, at
kommunen overtager den. 
 
Hvis lokalplanens bestemmelser om bevaring af
bebyggelse medfører, at ejeren ikke kan bruge
ejendommen på en økonomisk rimelig måde, kan
ejeren under visse omstændigheder kræve, at
kommunen overtager den.
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Redegørelse
Lokalplanens redegørelse beskriver, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen
og øvrig planlægning for området. Det fremgår også, om lokalplanens virkeliggørelse er
afhængig af tilladelser eller dispensationer fra andre myndigheder end kommunen.
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Kommuneplan og øvrig planlægning
Planen har følgende sammenhæng med kommuneplanen og øvrig planlægning.

Kommuneplan
Mål og strategier

Lokalplanen understøtter helhedsplanen for Hirtshals by, da butikken i lokalplanområdet
ligger i nær tilknytning til handelsgaderne i Hirtshals: Nørregade og Jørgen Fibigersgade,
der i helhedsplanen for Hirtshals er udpeget som det fremtidige handelsstrøg for
dagligvarer.

Lokalplanen understøtter derudover kommuneplanens mål og strategier for detailhandel.
Målet er, at detailhandel i kommunen skal fastholdes i en centerstruktur, hvor butikker
placeres i bymidter, bydelscentre og lokalcentre for derved at fastholde bylivet. Derudover
begrænses transportafstandene i forbindelse med indkøb, og der sikres god tilgængelighed
for alle. Lokalplanen understøtter målet for detailhandel for områdebyerne ved at give
mulighed for et bredt udbud af dagligvarer og udvalgsvarer ved at skabe rum til større
butikslokaler.

Retningslinjer

Retningslinje 3.1 Bymidter 
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med retningslinje 3.1 for Bymidter, da lokalplanens
område ligger uden for bymidteafgrænsningen. Gennem kommuneplantillæg nr. 58 udvides
bymidteafgrænsningen for lokalplanens område.

Retningslinje 3.6 Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse
til butiksformål 
Lokalplanen vurderes at være forenelig med kommuneplanens retningslinje 3.6 for Rammer
for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, da der i Hirtshals

bymidte er en restrummelighed til butiksformål på 4015 m2, og lokalplanen udlægger 1200

m2 til butiksformål. Gennem kommuneplantillæg nr. 58 overføres de 1200 m2 til
butiksformål til eksisterende butiksformål i Hirtshals, hvorefter restrummeligheden i

bymidten er 2815 m2.

Retningslinje 15.1 Beskyttelse af værdifulde kulturmiljøer 
Lokalplanområdet er en del af en udpegning som værdifuldt kulturmiljø, der skal varetage
byplanen for Hirtshals By, der har sit hovedtræk i Steen Eiler Rasmussens plan fra 1922.
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Det bærende i Byplanen er gadestrukturen, og det fremgår af redegørelsen til
kommuneplanen, at den oprindelige gadestruktur skal opretholdes.

Den oprindelige byplan for Hirtshals By og Havn fra 1922 af Steen Eiler Rasmussen. Rundkørsel B
er den eneste rundkørsel, der blev lavet efter planen.
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Lokalplanen omfatter et udbygget område i Hirtshals by med villaer placeret mod vejen og
en bygning, der markerer hjørnet mellem Jyllandsgade og Svinget. Den eksisterende
bebyggelse fremstår ikke som en markant randbebyggelse, der forstærker gadestrukturen
væsentligt. Derudover ændrer lokalplanen ikke på den omkringliggende gadestruktur.
Lokalplanen vurderes derfor at være forenelig med retningslinjen.

Retningslinje 15.2 Bevaringsværdige bygninger 
Realiseringen af lokalplanen forudsætter en nedrivning af bygningen på Svinget 9, der er
udpeget som bevaringsværdig i kommuneplanen. Gennem kommuneplantillæg nr. 58
udtages udpegningen i kommuneplanen.

Rammer for lokalplanlægning

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanramme 202-R12 for Centerområde,
Bymidten, Hirtshals der fastsætter områdets anvendelse til centerformål og en max.

størrelse på dagligvarebutikker på 5.000 m2 og max. 3.500 m2 for udvalgsvarebutikker.

Anden lokalplan
Lokalplanområdet er omfattet af den eksisterende lokalplan 270.8 for Anvendelse af boliger
i dele af Hirtshals by. Lokalplanen aflyses ikke ved den endelige vedtagelse af denne
lokalplan, da den alene regulerer at boligformål skal være helårsbeboelse.

Ekspropriation
Realiseringen af lokalplanen vil ikke ske gennem ekspropriation.

Påvirkning på bymiljøet
Butikken vil opføres i en højde der er sammenlignelig med de omkringliggende
bebyggelser, og i et materiale, røde tegl, der kan genfindes i områder og Hirtshals generelt.
Bygningen vil derfor iht. omfang og udseende blive indpasses i den bebyggede struktur i
byen. Butikken opføres i et allerede udbygget område med boligformål, der nedrives, og vil
således ikke påvirke friarealer i byen.

Lokalplanområdet ligger ud til Jyllandsgade, der er en af de større indfaldsveje til Hirtshals.
Herfra er det hurtigt at komme på motorvejen, eller på landevejen mod Hjørring og andre
byer. Der vil derfor ikke blive trukket unødigt trafik igennem byens mindre gadestrøg.
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Natur, landskab og kulturarv
Følgende forhold indenfor natur, landskab og kulturarv har betydning for lokalplanen.

EF-Habitatdirektivets bilag IV-arter
På bilag IV er opført dyre- og plantearter af EU-fællesskabsbetydning, der kræver streng
beskyttelse, uanset hvor de er. Medlemslandene skal træffe foranstaltninger, der sikrer de
nævnte arters naturlige udbredelsesområde. Dyrene må f.eks. ikke fanges ind, deres æg
ikke indsamles, og deres yngle- og rasteområde må ikke ødelægges. Listen indeholder bl.a.
en række flagermus, gnavere, padder, insekter og fugle.

Der er ikke registreret bilag IV arter i eller omkring lokalplanområdet. Markfirben findes i
naturområder omkring Hirtshals, men det vurderes, at området er for forstyrret med private
boliger og erhverv til at det kan være et levested for arten. Derudover er der ikke
beplantning i området, der kan være levested for flagermus. Det vurderes derfor, at der ikke
er yngle-eller rasteområder for bilag IV-arter i lokalplanområdet.

Kysten
Lokalplanområdet ligger i kystnær byzone. Området ligger dog et stykke inde i byen med
begrænset udsyn til og fra kysten og havnen. Derudover giver lokalplan ikke mulighed for
byggeri i mere en 1 etage i op til 6 m, hvilket er sammenlignelig med den omkringliggende
bebyggelse. Byggeriet vil derfor ikke være synlig fra kysten, og det vurderes derfor, at
fremtidig bebyggelse i lokalplanområdet ikke visuelt vil påvirke kysten.
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Miljøforhold
Følgende miljøforhold har betydning for lokalplanen.

Støj fra butik mod omgivelserne
Lokalplanområdet grænser op til boliger mod nord og vest. De resterende områder er
adskilt af vejarealer. 

Butikker er, ligesom andet erhverv, underlagt miljøregler, herunder § 42 i
Miljøbeskyttelsesloven. Det betyder, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj
fra erhverv skal overholdes.

Lokalplanen forudsætter derfor, at der etableres støjreducerende foranstaltninger ved
vareindlevering, hvis der beregnes støj, der overskrider grænseværdierne for
naboanvendelserne. En indledende støjberegning viser at der er et støjproblem.

Der stilles krav om, at bygherre ved akkrediteret selskab dokumenterer, at de vejledende
grænseværdier kan overholdes.

Grundvand
Lokalplanområdet ligger i et område uden særlige drikkevandsinteresser. Beskyttelsen af
området opnås ved den til enhver tid gældende lovgivning om miljøbeskyttelse.
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Andre nødvendige tilladelser
Følgende andre tilladelser har betydning for lokalplanen.

Vej og trafik
Etablering af vejanlæg, nye adgange for kørende, vejtilslutninger, ændring af eksisterende
vejforløb, ændret anvendelse af benyttelse af eksisterende overkørsler, skilte, chikaner,
lysindretninger m.v. kræver tilladelse efter vejlovgivningen.

Byggetilladelse
Opførelse af ny bebyggelse og ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse kan kræve
tilladelse efter byggelovgivningen. 

Jordflytning
Lokalplanområdet er områdeklassificeret som “lettere forurenet” jf. jordforureningsloven.
Det betyder, at jordflytninger fra lokalplanområdet ikke kan ske frit, idet der er et lovmæssigt
krav om analysering af jord for konstatering af forureningsgraden og krav om anmeldelse af
jordflytninger til Hjørring Kommune.

Grundejer er selv ansvarlig for, at jord, der flyttes til grunden, er ren.
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Miljøvurdering af planen
Hjørring Kommune har foretaget en screening i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer
og programmer og af konkrete projekter” og vurderer, at planen ikke er omfattet af lovens
krav om, at der skal foretages en miljøvurdering. Dette begrundes med:

Planen fastlægger ikke rammer for projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 eller 2 (§ 8,
stk. 1, nr. 1).

Planen medfører ikke krav om en vurdering af indvirkningen på et internationalt
naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 8, stk. 1, nr. 2).

Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog ikke at
få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 8, stk. 2, nr. 2), fordi:

Projektet er en omdannelse af et allerede udbygget område i byen.
Arealet er beliggende i Hirtshals bymidte omringet af eksisterende bebyggelse.
Området er ikke omfattet af drikkevandsinteresser.
Området ligger centralt ved Jyllandsgade med god mulighed for trafikafvikling.
Området indeholder ikke natur- eller landskabsinteresser.
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Kort og bilag
Lokalplanens bestemmelser er suppleret af en række bilag. Bilag kan enten være
gældende eller vejledende, og det vil fremgå af bestemmelserne og selve bilaget.

Ved evt. uoverensstemmelser mellem tekst og kort, er det teksten, der er gældende.
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Bilag 1
Lokalplanens matrikelkort.

Tryk "åbn pdf", hvis du vil se et målfast kort.
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Bilag 2
Lokalplanens kort, der stedfæster dele af lokalplanens bestemmelser.

Tryk "åbn pdf", hvis du vil se et målfast kort.
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Bilag 3
Illustrationsplan.
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Bilag 4
Planteliste med beskrivelse af lokale planter fra grønsværklitterne.

Tryk "åbn pdf", hvis du vil se hele bilaget.
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Håret Høgeurt (Hieracium pilosella)

Blåhat (Knautia arvensis)

Lancet-vejbred (Plantago lanceolata)

Harekløver (Trifolium arvense)

Rundbælg (Anthyllis vulneraria)

Liden Klokke/Blåklokke (Campanula rotundifolia)

Håret Høgeurt er en 5-30 cm høj urt, der vokser på tør 
sandet bund i vejkanter og overdrev. Urten er flerårig 
og blomstrer i maj-oktober. Rodnette består af en kort 
rodstok med trævlerødder. Planten danner ynde, blad-
bærende udløbere, der slår rod og skaber nye bladro-
setter. Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,25 x 0,25 m 
(25 x 25 cm/år).

En 30-80 cm høj urt, der vokser på enge, overdrev og i 
vejkanter. Blomstringen foregår i juni-august og rod-
nette består af en lodret jordstængel, en dybtgående 
pælerod og grove trævlerødder.
Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,80 x 0,50 cm (80 x 50 
cm/år).

En 10-40 cm høj flerårig urt, der vokser på åbne, græs-
planer, græsmarker, vejkanter, skråninger og andre 
soleksponerede steder med ikke for høj græsdomineret 
vegetation. Urten vinbestøves og frøene spredes med 
vinden. 

En enårig 10-25 cm høj urt, der vokser på tørre kalkfatti-
ge jorder, f.eks. på strandoverdrev, skrænter, i vejkanter, 
klitter og på tørre sandede marker. Urten blomstrer i 
juni-juli med blege lyserøde blomster. 

Kaldes også gul rundbælg og er en 10-40 cm lang 
nedliggende eller opstigende flerårig urt. Urten vokser 
i solåben, tør og kalkrig jord. Frøene modner godt og 
spirer villigt på egnede voksesteder.
Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,25 x 0,25 (25 x 25 
cm/år)

En 10-40 cm høj flerårig urt, der vokser i næringsfattige 
lysåbne græssamfund, i magre, tørre jorde som skov-
bryn, vejkanter, overdrev og heder. Planten blomstrer i 
juli-september og rodnettet er kraftigt og dybtgående. 
Højde x bredde og årlig tilvækst: 0,25 x 0,25 (25 x 25 
cm/år)

Håret Høgeurt.

Lancetvejbred.

Harekløver.

Rundbælg.

Liden Klokke.

Blåhat.



Fåresvingel (Festuca ovina)
En flerårig græsart som er almindelig på tør og veldræ-
net jord. Den findes ofte i heder, på overdrev og i klitter. 
Blomstringen foregår i maj-juni. Rodnette er trævlet og 
når våde vidt omkring og dybt. Tuen når en højde på 
ca. 25 cm.  

Fåresvingel.



Status og proces
Ny lokalplan undervejs

Lokalplanen er igangsat af Teknik- og Miljøudvalget på mødet den 12. maj 2021.

Lokalplanen skal give mulighed for etablering af en dagligvarebutik med hertilhørende
parkering. 

Har du spørgsmål til planarbejdet, er du velkommen til at kontakte Team Plan på 7233
6797 eller plan@hjoerring.dk. 
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