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Beskrivelse
Kommuneplantillægget er udarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplan 202-L08
for et centerområde ved Jyllandsgade og Svinget i Hirtshals. Kommuneplantillægget
omfatter et område, som er større end lokalplanen.

Formålet med kommuneplantillægget er at etablere det nødvendige plangrundlag for
realisering af en dagligvarebutik. Gennem kommuneplantillægget udvides
detailhandelsagrænsningen af Hirtshals bymidte. Derudover udtages en udpegning af en
bevaringsværdig bygning, der er placeret i planområdet.

Området i dag

Området indeholder i dag følgende adresser: Jyllandsgade 5-11. Svinget 5-9 og Sophus
Thomsensgade 2-4 og har et samlet areal på ca. 4400 m2. Arealet anvendes i dag
hovedsageligt til boligformål.

Området grænser mod sydøst mod Jyllandsgade og mod sydvest mod Svinget. Mod vest
og nord afgrænses området af boliger og Hirtshals Museum. Umiddelbart vest for området
ligger Nørregade, som er én af Hirtshals handelsgader. Derudover ligger området i nær
tilknytning til Jørgen Fibigersgade, der er udpeget som den fremtidige primære
handelsgade i Hirtshals. I detailhandelsanalysen for Hjørring Kommune 2017 konstateres,
at detailhandelen i Hirtshals har det godt og har oplevet fremgang med øget omsætning og
en øget dækningsgrad. Dette tilskrives i høj grad omsætningen fra turisterne.
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Oversigtskort med lokalplanafgrænsning.

Vurdering i forhold til Bilag IV-arter

Der er ikke registreret bilag IV-arter i lokalplanområdet eller området omfattet af
kommuneplantillægget. Det vurderes derfor ikke, at der er yngle og rasteområder for bilag
IV-arter i lokalplanområdet eller området omfattet af kommuneplantillægget.

Vurdering og redegørelse i forhold til retningslinje 3.1 for bymidter

Efter indskrænkningen af bymidten i Hirtshals i Kommuneplan 2016, hvor et område
nordligt i bymidteafgrænsningen blev udtaget, er det vurderet, at der er grundlag for at
udvide bymidten geografisk. Lokalplanområdet ligger i tæt tilknytning til de eksisterende
handelsområder ved Nørregade og Jørgen Fibigersgade og vil fungere som en naturlig
forlængelse af Hirtshals bymidte.
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Illustration af bymidteafgrænsningen i Hirtshals (rød), den ønskede udvidelse af bymidten (skraveret
rød) og det areal der tidligere er taget ud i forbindelse med Kommuneplan 2016 (sort streg).

Redegørelse for udvidelse af bymidten – Eksisterende butiksareal og omsætning

Arealramme i Kommuneplan 2016 for Hirtshals bymidte er på 16.715 m2, et udnyttet

bruttoetageareal på ca. 12.700 m2, og dermed en restrummelighed på ca. 4000 m2.
Udvidelsen af bymidten omhandler således alene en arealudvidelse og ikke en udvidelse af
rummeligheden. Se redegørelsen til retningslinje 3.6 nederst for skema med rummelighed.

Det er ikke muligt at oplyse omfanget af tomme butikslokaler, fordi der løbende sker
udskiftninger. Siden detailhandelsanalysen i 2010 er der kommet 3 butikker flere i Hirtshals
og planlagt for endnu en på arealet ved Doggerbanke.

Med kun 2 lokalcentre med i alt 3 butikker udenfor bymidten anses oplandet til Hirtshals at
omfatte hele byen, dvs. områderne omkring Margrethevej, Nejst og Emmersbæk,
sommerhusområderne Kjul og Tornby Strand omkring byen og byerne Horne og Åbyen,
som hver har en enkelt købmandsbutik.
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Oplandet til Hirtshals anses at omfatte hele byen: Områderne ved Margrethevej, Nejst, Emmersbæk,
sommerhusområderne Kjul og Tornby/Krage Strand og de to nærliggende byer Horne og Åbyen.
Derudover viser illustrationen detailhandelsstrukturen i Hirtshals med bymidte (rød), lokalcentre
(lilla) og et område til særlig pladskrævende detailhandel (blå).

Detailhandelen i Hirtshals havde i 2016 en vækst på 8 % i forhold til 2010. I 2010 var
omsætningen på 363 mio. kr. og i 2016 var omsætningen på 391 mio. kr. Det er en stigning

på 28 mio. kr. eller hvad der svarer til omsætningen i en dagligvarebutik på 1000 – 1200 m2

(Tallene er fra en detailhandelsanalyse af Hjørring Kommune fra 2017).

Omsætningen er fordelt på både dagligvarer og udvalgsvarer. Dagligvareomsætningen var i
2016 på 315 mio. kr., hvilket svarer til ca. 80 % af den samlede omsætning. Hvis væksten
fortsætter med samme styrke, vil der således over en planperiode være behov for ny
butiksforsyning af dagligvarebutikker.

Dækningsgraden er steget fra 102 til 109, der er altså flere handlende end de handlende,
der er i oplandet. Dette skyldes turisterne, der står for ca. 25 % af omsætningen.

Hirtshals har et stort sommerhusopland, både øst og sydvest for byen. Derudover fremgår
det af detailhandelsanalysen at der færges ca. 2 mio. rejsende gennem Hirtshals om året,
og færgeterminalerne ligger tæt ved bymidten.
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Derudover har man i Hirtshals gennem de sidste år været dygtige til at lave forskellige
arrangementer, der trækker mange gæster til byen. Det gælder bl.a. diverse festivaler,
musikarrangementer og Naturmødet.

Befolkningsprognosen for Hirtshals viser, at der fra 2007-2021 har været en tilbagegang på
ca. 750 borgere (Befolkningsprognose juni 2021 Hjørring Kommune), og tendensen er at
tilbagegangen fortsætter. Trods tilbagegangen i befolkningen er der vækst i detailhandelen i
Hirtshals. En vækst der kan tilskrives turisme.

Behov for nybyggeri og vurdering af område der kan inddrages

Dagligvarebutikker efterlyser i dag større arealer til dagligvarekæder med fuldvarebutikker.
Det er en udfordring at placere den størrelse butikker indenfor bymidteafgrænsningen af
detailhandelsområdet, da der ikke findes store uudnyttet arealer, og da eksisterende tomme
butikslokaler er små og ikke mulige at sammenlægge. Der efterspørges ikke længere
mindre butikslokaler, og der foregår en transformation af bymidten, hvor flere tidligere
butikslokaler er omdannet til restauranter og offentlige og private serviceerhverv. Derfor er
det nødvendigt at finde en række grunde, med eksisterende bebyggelse der kan nedrives,
der sammen kan skabe den nødvendige grundstørrelse til at etablere en dagligvarebutik på

1000 – 1200 m2.

Bymidten består, som skrevet, hovedsageligt at mindre butikslokaler der kan være svære at
sammenlægge for at skabe større butiksarealer. Derudover er den ældste del af Hirtshals
by, hvor bymidten er placeret, udpeget som et værdifuldt kulturmiljø i Kommuneplan 2016
på baggrund af den næsten 100 år gamle byplan for byen og havnen. I beskrivelsen af
kulturmiljøet anbefales det, at den oprindelige gadestruktur opretholdes. Hirtshals er
derudover en gammel fiskerby, og byens centrale handelsgade Nørregade består af små
ejendomme, der giver den centrale del af byen sin særlige karakter. Det kan derfor være
vanskeligt at omdanne den eksisterende by for at give plads til større butikslokaler, som
butikskæderne ønsker, da det vil forringe det udpegede kulturmiljø.

På den baggrund vurderes der at være planmæssig begrundelse for at inddrage området
ved Jyllandsgade 5-11, Svinget og Sophus Thomsensgade 2-4, hvor der, ved at nedrive
eksisterende bebyggelse og sammenlægge grunde, kan planlægges for fuldvare
dagligvarebutikker med plads til parkeringsarealer. Det vurderes at området med sin
beliggenhed, i forlængelse af bymidteafgrænsningen, er velegnet til centerformål for
nybyggeri af butiksformål. Området ligger omringet af centerfunktioner og er omfattet af en
kommuneplanramme, der udlægger arealet til centerformål.
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Et område ved Banegårdspladsen er udtaget af bymidteafgrænsningen i kommuneplan
2016. En lokalplan gav mulighed for en 3.500 m2 dagligvarebutik, men med finanskrisen
kunne projektet ikke realiseres. Lokalplanen er aflyst og kommuneplanens afgræsning af
bymidten er indsnævret. Derudover er en butik fraflyttet Banegårdspladsen, og det kan
derfor vurderes at være svært for den sidste butik på Banegårdspladsen at fortsætte, da
synergien med den anden butik er ophørt. Det vurderes derfor at bymidten med tiden kan
reduceres omkring Banegårdspladsen.

Efterspørgslen på egnede arealer til de større butikker betyder, at bycenteret vil udvikle sig i
en ny retning. Udviklingen i Hirtshals afspejler, hvad der allerede er sket i mange byer
gennem de sidste mange år, hvor dagligvarebutikker rykker til centerområdernes periferier.

Det kan være et planlægningsmæssigt problem for bymidter, at dagligvarehandlen
forsvinder. Bymidtens styrke ligger netop i at have aktiviteter, der genererer liv, hvor
dagligvarebutikker er én af de bedste anvendelser til dette formål. Udvalgsvarebutikkerne
har nytte af, at der ligger dagligvarebutikker side om side med udvalgsvarebutikker, men det
er ikke længere dette ønske dagligvarebutikkerne (kædebutikker) efterspørger.

Planmæssigt giver det derfor mening, at planlægge efter dagligvarebutikkernes ønsker om
lokaliseringen frem for, at dagligvarekæderne ophører, flytter eller lukker deres lokalbutik.
Det vurderes, at borgernes dagligvareindkøb fortsat kan foregå og kombineres med besøg i
bymidten, hvor udvalgsvarebutikker og øvrige centerfunktioner ligger.

Behovet for nybyggeri skal således ses i lyset af, at der i Hirtshals er et ønske om, at
detailhandelen udvikler sig, så byen løbende kan efterleve såvel detailhandelens ønske til
udvikling og borgernes efterspørgsel efter tidssvarende butikker.

Redegørelse ved udvidelse af bymidten - Mål for detailhandelsstrukturen og
fremme af konkurrence

Nedenstående kort viser detailhandelsstrukturen i Hirtshals med en bymidte, der grænser
op til havnefronten (markeret med rød). Der er to mindre lokalcentre (markeret med lilla) i
tilknytning til byens tættest befolkede områder. Det ene område indeholder en
dagligvarebutik og det andet indeholder en dagligvarebutik og en bagerbutik. Derudover er
der udlagt et område til særlig pladskrævende detailhandel (markeret med blå) sydligt i
byen.
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Detailhandelsstrukturen i Hirtshals.

Det vurderes at Hirtshals gennem sin udvikling er lykkedes med at fastholde en stram
detailhandelsstruktur, hvor den overvejende del af detailhandelen foregår i bymidten, som
således er nærliggende handelscenter for byens borgere og for det store
sommerhusområde sydvest og øst for byen.

Kommunens overordnede mål for detailhandel er at denne struktureres i en centerstruktur,
det vil sige at detailhandel overordnede skal placeres i bymidten, i bydelscentre og i
lokalcentre for at fastholde byliv.

Det er et mål for den kommunale detailhandelsstruktur at Hirtshals, som en ’områdeby’,
skal kunne tilbyde et bredt udbud af dagligvarer og en vifte af udvalgsvarer, så byens og det
lokale oplands borgere har mulighed for at foretage indkøb i hverdagen uden at skulle
transportere sig over store afstande. Hirtshals spiller derudover en vigtig rolle i forhold til de
store sommerhusområder, som ligger tæt på byen.

Området ved Jyllandsgade 5-11 m.fl. ligger som en naturlig afrunding af
detailhandelsafgrænsningen, men nær tilknytning til de to centrale handelsgader i Hirtshals:
Nørregade og Jørgen Fibigersgade. Samtidig gør området placering ud til Jyllandsgade
funktionerne let tilgængelige for såvel gående fra bymidten samt kørende fra byen og
motorvejen. Placeringen vil derfor støtte op omkring målet med at opretholde en
centerstruktur, hvor borgerne ikke skal transportere sig over store afstande for at handle.
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Planlægningen for fuldvare dagligvarebutikker i Hirtshals bymidte vil øge borgernes
muligheder for at handle dagligvarer i et varieret butiksudbud, og derved øge konkurrencen
butikkerne imellem. Der er i dag ikke mulighed for at etablere større dagligvarebutikker
indenfor bymidteafgrænsningen. En udvidelse af bymidteafgrænsningen vil muliggøre
etableringen af større butikker med et større vareudvalg og derved mulighed for at
forhandle varer der ikke forhandles i mindre dagligvarebutikker. Således kan større
dagligvarebutikker styrke det eksisterende handelscenter i Hirtshals bymidte.

Redegørelse ved udvidelse af bymidten – Konsekvenser for bymiljø, afvikling af
trafik, tilgængelighed og parkeringsmuligheder

Udnyttelsen af området ved Jyllandsgade 5-11 m.fl. vil styrke Hirtshals by på
detailhandelsområdet, og en dagligvarebutik her vil øge den samlede bymidtes aktivitet ved
at muliggøre etableringen af bl.a. fuldvare dagligvarebutikker der kan være med til at
forsyne det store opland til Hirtshals.

Projektet er en fortætning af den eksisterende by, da der ikke inddrages uudnyttet jord.
Derimod nedrives tomme ubrugte bygninger samt boliger, der i forhold til deres beliggenhed
ud til den trafikerede Jyllandsgade, ikke anses som den mest attraktive placering af boliger.

Området ved Jyllandsgade 5-11 m.fl. har en størrelse, der gør, at parkeringsforholdene i
bymidten vil kunne afhjælpes med parkeringsmuligheder ved butikken og derved reducere
parkeringssøgetrafikken i bymidten.

Området ligger ved Jyllandsgade, der er én af to indfaldsvejene til bymidten. Derfor er
arealet let tilgængeligt for kørende. Derudover er arealet forbundet til det resterende
område i bymidten via fortov. Der er derfor god tilgængelighed til arealet, og trafikken til og
fra eventuelle kommende butikker kan afvikles på de større veje i byen.

Afgrænsning af bymidten

Den fremtidige bymidteafgrænsning vil omfatte den nuværende bymidte og det nærliggende
område ved Jyllandsgade 5-11 m.fl.

10



Fremtidig bymidteafgrænsning. 

Retningslinje 3.1 for Bymidter

På kortet tilføjes arealet ved Jyllandsgade 5-11 m.fl. til bymidten i Hirtshals.

Retninglinje 3.6 for Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende
bebyggelse til butiksformål

Udsnit af eksisterende skema for rammer for nybyggeri og omdannelse af bebyggelse.

I ovenstående skema for rammer for nybyggeri og omdannelse af bebyggelse flyttes 1500

m2 af restrummeligheden til rammerne for eksisterende butiksformål, så den resterende

rummelighed til butiksformål bliver 2515 m2.

Udsnit af det fremtidige skema for rammer for nybyggeri og omdannelse af bebyggelse.

Retningslinje 15.2 for Bevaringsværdige bygninger
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Følgende adresse udtages som udpegning på kortet.

Svinget 9, 9850 Hirtshals
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Detailhandel

3.1 Bymidter
Der udpeges jf. kortet bymidter i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken samt
Bindslev, Lønstrup og Tversted med henblik på etablering af detailhandel.

I bymidterne i Hjørring, Hirtshals, Løkken, Vrå, Tårs og Sindal må der etableres
dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på max 5.000 m² og udvalgsvarebutikker med
et bruttoetageareal på max 3.500 m².

I bymidterne i Bindslev, Lønstrup og Tversted må der etableres dagligvarebutikker med et
bruttoetageareal på max 1.500 m² og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på max
2.000 m².

KP2016 Tillæg - Retningslinje
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Den samlede arealramme inkl. rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende
bebyggelse til butiksformål i planperioden 2021-2025 fremgår af retningslinje 3.6.

Redegørelse til retningslinje 3.1

Der er omkring Hjørring og områdebyerne Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken naturlige
indkøbsoplande samt deloplande omkring de 3 lokalbyer Bindslev, Lønstrup og Tversted.

Udpegning af bymidter i Bindslev, Lønstrup og Tversted skal ses i forhold til, at der i disse
byer i dag er en detailhandel, der har et omfang og variation i udbud, der i forhold til
byernes størrelse er speciel - bl.a. på grund af områdets turisme med kunstbutikker,
smykkeværksteder, gallerier og lignende.

I bymidter skal detailhandlen primært lokaliseres med henblik på etablering af attraktive
bymidter med et varieret butiksudbud og let tilgængelighed, der kan tiltrække kunder fra
byen, oplandet samt turister.

Afgrænsningen af bymidten i Vrå er i 2018 blevet udvidet mod nord i forbindelse med
omdannelse af den gamle, centralbeliggende slagterigrund. Der er siden blevet opført en
dagligvarebutik på det udvidede areal. Mod syd er bymidten til gengæld blevet reduceret i
forbindelse med omdannelse og opførelse af nye etageboliger. Ændringerne vurderes at
kunne styrke byens bymidtens handelsliv.

Afgrænsningen af bymidten i Hirtshals er i forbindelse med ny planlægning i 2020 udvidet
mod øst med et areal på Doggerbanke. Behovet for ny planlægninger er opstået i takt med,
at dagligvarebutikker i dag efterlyser større arealer til dagligvarekæder med
fuldvarebutikker. Det er vanskeligt at placere den størrelse butikker indenfor
bymidteafgrænsningen, da der ikke findes ubebyggede arealer indenfor afgræsningen, og
da eksisterende tomme butikslokaler er små og svære at sammenlægge. Samtidig kan det
være svært at etablere det ønskede antal p-pladser i direkte tilknytning til butikken. Derfor
er der de senere år ske en udvikling af detailhandlen i Hirtshals bymidte, hvor
dagligvarebutikker rykker til bymidtens periferi og flere tidligere butikslokaler er omdannet til
restauranter og offentlige og private serviceerhverv. Bl.a. er opført ny dagligvarebutik på
den gamle rådhusgrund ved Jørgen Fibigersgade. Jørgen Fibigersgade er udpeget til at
blive den centrale handelsgade, og det forventes, at der sker en omdannelse, hvor
butikkerne fremover etablerer sig i denne gade. Doggerbanke ligger i forlængelse af Jørgen
Fibigersgade, og udvidelsen vurderes at kunne styrke aksen som byens fremtidige centrale
handelsgade.

3.2 Aflastningsområde ved Frederikshavnsvej
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Der udpeges jf. kortet aflastningsområde langs Frederikshavnsvej - fra Lille Østergade i
vest til Sprogøvej i øst.

I aflastningsområdet er der mulighed for etablering af dagligvarebutikker med et samlet
areal på 6.000 m² og udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoetageareal på max 68.000
m². Udvalgsvarebutikker omfatter også butikker, der forhandler særlig pladskrævende varer.

Dagligvarebutikker kan alene etableres på den inderste del af Frederikshavnsvej, dvs. på
den del der ligger vest for Ringvejen. Der er i dag knyttet 4.800 m² til en eksisterende
dagligvarebutik på Frederikshavnsvej 42 (matr. nr. 26-a og 26-au, Hjørring Markjorder), som
ikke, hverken helt eller delvist, kan flyttes til anden lokalitet eller kan udvides. De resterende
1.200 m² er udnyttet med en Rema1000 på adressen Hestkærvej 1. Der er dermed ikke
rummelighed til flere dagligvarebutikker i aflastningsområdet.

I aflastningsområdet må udvalgsvarebutikker etableres med en størrelse på op til 7.000 m².

I den del af aflastningsområdet, der ligger mellem Lille Østergade og Ringvejen skal
udvalgsvarebutikker have en størrelse på min 1.200 m² bruttoetageareal. Mellem Ringvejen
og Sprogøvej skal udvalgsvarebutikker have en størrelse på min 2.500 m² bruttoetageareal.
Den mindste butiksstørrelse gælder ikke for bilforhandlere.

Redegørelse til retningslinje 3.2

Der er i området over tid udviklet et alternativt butiksområde, som i en vis udstrækning har
fungeret som aflastning for bymidten. Der er her lokaliseret en større dagligvarebutik,
udvalgsvarebutikker og bilforhandlere samt større specialbutikker bl.a. kontor- og bilartikler,
køkkener samt tæpper/gulve. Området blev udpeget som egentlig aflastningsområde i
2018.

I aflastningsområdet er der mulighed for en begrænset udbygning med
dagligvareforretninger og etablering af store udvalgsvarebutikker. Der kan placeres store
udvalgsvarebutikker i aflastningsområdet, da de vurderes at have behov for let
tilgængelighed med bil og store p-arealer.

Derfor fastsættes krav til en minimumsstørrelse på udvalgsvarebutikker: Vest for Ringvejen
fastsættes mindste butiksstørrelse til 1.200 m²: Øst for Ringvejen fastsættes den til 2.500
m². Den mindste butiksstørrelse gælder ikke for bilforhandlere.

Butikker, der oprindeligt er opfattet som butikker med pladskrævende varegrupper,
betragtes som udvalgsvarebutikker, når de er placeret i aflastningsområdet.
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Den samlede ramme til udvalgsvarebutikker er på 74.200 m², som dækker over det
eksisterende butiksareal til udvalgsvarer, butikker med særligt pladskrævende varegrupper,
samt et forventet behov for nye udvalgsvarebutikker på 7.300 m².

Rammen til dagligvarebutikker blev i 2018 hævet med 1.200 m² til 6.000 m², men er
allerede opbrugt. Den eksisterende dagligvarebutik beliggende Frederikshavnsvej 42
(matr.nr. 26-a og 26-au, Hjørring Markjorder) med et bruttoetageareal på ca. 4.800 m² kan
ikke udvides, da der jf. planloven ikke kan etableres dagligvarebutik med et
bruttoetageareal større end 3.900 m², ligesom butikken ikke, hverken helt eller delvist, kan
flyttes til anden lokalitet eller udvides. De resterende 1.200 m² er udnyttet med en
Rema1000, som er opført i 2018. Der er derfor ikke rummelighed til flere dagligvarebutikker
i aflastningsområdet.

3.3 Bydelscentre
Der udpeges jf. kortet bydelscentre i Hjørring med henblik på etablering af detailhandel:

Højene ved Skagensvej-Vellingshøjvej
Kvægtorvet ved Åstrupvej
Bispensgade

Der kan i hver af de 3 bydelscentre etableres i alt 5.000 m² bruttoetageareal med henblik på
detailhandel med dagligvare og udvalgsvare, herunder max 3.500 m² for den enkelte butik,
der sælger dagligvarer, og max 2.000 m² for den enkelte butik, der sælger udvalgsvarer. I
bydelscenteret i Højene må der kun etableres i alt max 500 m² udvalgsvarebutik. I
bydelscenteret Kvægtorvet kan der desuden etableres 1200 m² butik med salg af
pladskrævende varegrupper.

Den samlede arealramme inkl. rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende
bebyggelse til butiksformål i planperioden 2021-2025 fremgår af retningslinje 3.6.

Redegørelse til retningslinje 3.3

Planloven giver mulighed for, at der kan udlægges arealer til butiksformål i den centrale del
af en bydel. 
 
De fastsatte rammer for det maksimale detailhandelsareal i det enkelte centerområde og
størrelse på den enkelte butik er fastsat på baggrund af en vurdering af, at bydelscentrene
skal understøtte bymidten, hvorved det ikke er hensigtsmæssigt, at centrene udvikler sig
med store butikker og et stort samlet bruttoetageareal.
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3.4 Lokalcentre
Der udpeges jf. kortet lokalcentre med henblik på etablering af detailhandel i: 

Hjørring

Idræts Allé 
Frilandsvej 
Nordens Allé

Hirtshals

Fanøgade/Margrethevej 
Søndergade/Margrethevej

Løkken

Industrivej/Løkkensvej

Lokalbyer (lokalcentre/butiksstrøg)

Astrup, Bjergby, Harken, Horne, Hundelev, Hørmested, Lendum, Lørslev, Mosbjerg,
Poulstrup, Rakkeby, Sønderlev, Tolne, Tornby, Tversted, Vrensted og Åbyen.

I de udpegede lokalcentre er det samlede bruttoetageareal til butiksformål på mellem 750
m² og 1500 m², med undtagelse af lokalcenteret i Løkken som er på 3.000 m².

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål for det enkelte lokalcenter samt rammer for
nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål i planperioden 2021-
2025 fremgår af retningslinje 3.6.

Der kan i det enkelte lokalcenter etableres butikker med max. butiksstørrelse på 1.200 m²
bruttoetageareal, hvilket omfatter salgsareal, lager, kontor og personalefaciliteter mv. Dog
fastsættes max. butiksstørrelse på 500 m² for butikker i lokalcenteret i Tversted.

Redegørelse til retningslinje 3.4

Planloven giver mulighed for, at der kan der udlægges arealer til butiksformål i form af
daglig- og udvalgsvarer i et lokalcenter, som alene betjener en begrænset del af en by eller
en bydel, landsby, et sommerhusområde eller lignende.
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Med henblik på at brugerne af sommerhusene understøtter detailhandelen i byerne,
udlægges der ikke lokalcentre i sommerhusområderne. En butik, der allerede er etableret i
sommerhusområde, kan udvides med udgangspunkt i retningslinje 3.8 vedr. enkeltstående
butik.

I Horne, Hørmested, Hundelev, Lørslev, Rakkeby, Sønderlev, Vrensted og Åbyen er der ikke
udpeget egentlige detailhandelsområder, men ”butiksstrøg” med mulighed for butiksfacader:

I Horne gives mulighed for etablering af butikker med facade til Stendyssevej.
I Hørmested gives mulighed for etablering af butikker med facade til Hørmestedvej.
I Hundelev gives mulighed for etablering af butikker med facade til Løkkensvej og
Vennebjergvej.
I Lørslev gives mulighed for etablering af butikker med facade til Ugiltvej.
I Rakkeby gives der mulighed etablering af butikker med facade til Rakkebyvej,
Harkensvej og Munkedalsvej.
I Sønderlev gives der mulighed etablering af butikker med facade til Skallerupvej.
I Vrensted gives der mulighed etablering af butikker med facade til Vrenstedvej,
Brønderslevvej, Bådstedhedevej og Stationsvej.
I Åbyen gives mulighed for etablering af butikker med facade til Allingdamvej.

 
Jf. Planlovens regler for lokalcentre, må det samlede bruttoetageareal til butiksformål ikke
overstige 3.000 m², mens butiksstørrelsen for en dagligvarebutik ikke må overstige 1.200
m² bruttoetageareal. Den fastsatte samlede arealramme for det enkelte centerområde og
max. butiksstørrelse på dagligvarebutikker er fastsat i tråd med Planloven. Butiksstørrelsen
omfatter desuden udvalgsvarebutikker med henblik på, at de store udvalgsvarebutikker skal
etablere sig i bymidten eller aflastningsområdet for at understøtte centerstrukturen bedst
muligt.

Nyt lokalcenter i Tversted 
Der udpeges et nyt lokalcenter i Tversted ved Skagensvej. Området har tidligere været
udpeget som lokalcenter og har været indrettet med bl.a. brugs og tankstation. Området
blevet taget ud af detailhandelsplanlægningen i forbindelse med Kommuneplan 2013, da
området på daværende tidspunkt vurderedes at være under afvikling. De tidligere
butikslokaler har dog givet mulighed for, at nye butikker gennem tiden har etableret sig, og
der har vist sig fornyet interesse for både udvidelse af eksisterende butikker samt etablering
af nye, mindre udvalgsvarebutikker. Området genudpeges derfor som lokalcenter, med en
mindre geografisk udvidelse, der gør det muligt for en eksisterende butik at udvide.
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Lokalcenteret ligger i den sydligste del af Tversted (Kirkeby) og betjener desuden de
omkringliggende sommerhusområder. For at understøtte centerstrukturen bedst muligt,
med den primære handel i Tversted bymidte, gives der begrænsede udvidelsesmuligheder
af de eksisterende detailhandelsaktiviteter i området med henblik på mindre udvidelse af
eksisterende butik og begrænsede muligheder for etablering af nye, mindre
udvalgsvarebutikker.

Det samlede bruttoetageareal til butiksformål fastsættes til 1.000 m², hvor der i dag er knap
600 m² butik i området. Samtidig fastlægges en max. butiksstørrelse på 500 m². 
Der gives ikke mulighed for egentlig dagligvarehandel, med fx dagligvarebutik/supermarked
med et velassorteret vareudbud, ligesom der udelukkende er mulighed for et mindre salg af
pladskrævende varegrupper (fx motorcykler).

3.5 Områder til særlig pladskrævende varegrupper eller varer der frembyder
særlige sikkerhedsmæssige forhold
Der udpeges jf. kortet områder til særlig pladskrævende varegrupper i Hjørring,
områdebyerne og lokalbyen Bindslev. Indenfor hvert område fastsættes bruttoetagearealet
for den enkelte butik til max 5.000 m².

Områderne er følgende:

Hirtshals: Vestsiden af Dalsagervej 
Vrå: Sdr. Alle/Vester Ringvej
Tårs: Omkring Industrivej, Damhusvej og Tykskovvej
Løkken: Begge sider af Industrivej fra Egevej i syd til rundkørslen ved Løkkensvej i nord
Bindslev: Begge sider af Industrivej samt øst- og nordsiden af Vesterå
Hørmested: Ejendommen Hørmestedvej 342 med henblik på udvidelse af eksisterende
møbelbutik.
Sindal: Der udlægges et nyt areal ved Jerupvej/Gaden til pladskrævende varegrupper for
at muliggøre salg af biler i forbindelse med eksisterende virksomhed i erhvervsområdet

Derudover er der særlige bestemmelser om placering af butikker med særlig
pladskrævende varegrupper i aflastningsområdet på Frederikshavnsvej, Hjørring, jf.
retningslinje 3.2., og i bydelscenter Kvægtorvet i Hjørring.  

Jf. Planloven kan butikker med særligt pladskrævende varegrupper eller varer, der
frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold, etableres i erhvervsområder på baggrund af
en konkret planlægning.
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Butikker med varer der frembyder særlige sikkerhedsmæssige forhold kan kun placeres i
områder til særligt pladskrævende varegrupper, hvis det på baggrund af en risikovurdering
kan godtgøres, at placeringen ikke udgør en risiko. Derfor kan det være nødvendigt konkret
at udlægge arealer i forbindelse med etablering af den enkelte butik.

Den samlede arealramme inkl. rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende
bebyggelse til butiksformål i planperioden 2021-2025 fremgår af retningslinje 3.6.

Redegørelse til retningslinje 3.5

Definitionen af pladskrævende varegrupper fremgår af Planloven og omfatter bl.a.
motorkøretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere, planter, havebrugsvarer, tømmer,
byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, møbler samt ammunition og eksplosiver. Listen
er ikke udtømmende.

Butikker, der sælger særligt pladskrævende varegrupper, må alene sælge disse varer. Jf.
Planloven kan byggemarkeder altid etableres i et område til særligt pladskrævende
varegrupper, uanset størrelsen på det afsnit, hvor der er varer, som ikke er særligt
pladskrævende.

Der kan i bydelscenteret Kvægtorvet i Hjørring etableres op til 1.200 m2 butik med salg af
pladskrævende varegrupper. Det er et krav, at butikken primært har indendørs salg og
oplag, og kun har minimal udendørs salgsareal, udstilling og oplag. Muligheden for salg af
pladskrævende varegrupper har tidligere udelukkende været muligt på ejendommen Sct.
Cathrine Vej 23 med henblik på salg af biler. For at øge bydelscenterets
udviklingsmuligheder udvides muligheden til det samlede bydelsområde, og samtidig stilles
der krav til udendørsarealerne for at sikre, at butikken kan indpasses i bymiljøet uden at
skæmme.

I Sindal udlægges der et nyt område til pladskrævende varegrupper i forbindelse med
udvidelse af det eksisterende erhvervsområde i den nordlige del af byen, nord for
Jerupvej/vest for Gaden. Udpegningen har til formål at give mulighed for salg af biler i
tilknytning til eksisterende virksomhed i området (Sindal Autoophug). Området er ca. 1 ha
stort. Til gengæld er udtaget et område på ca. 3,5 ha i den syd/vestlige del af byen (vest for
Ved Banen/syd for Hjørringvej), da der i 2020 er vedtaget en ny lokalplan for dette areal
med henblik på opførelse af nyt plejehjem/ældrecenter.

3.6 Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til
butiksformål
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Der fastsættes for planperioden 2021-2025 samlet arealrammer for de enkelte
centerområder med rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til
butiksformål jf. skemaet nedenfor.

Rammerne fastsættes for bymidter, bydelscentre og lokalcentre samt for områder udlagt til
pladskrævende varegrupper.

Nedenstående skema er tilrettet i forhold til kommuneplantillægget: 1500 m2 er flyttet fra
"ramme for dagligvarer/Ramme for udvalgsvarer" til "Eksisterende".

Redegørelse til retningslinje 3.6

Planloven fastsætter, at kommuneplanen skal indeholde en oversigt over eksisterende
arealer, der anvendes til detailhandelsformål. Oversigten skal opdeles i bymidter,
bydelscentre, lokalcentre og områder til pladskrævende varegrupper. Tallene i oversigten er
tilvejebragt på baggrund af Detailhandelsanalysen fra 2017, som er ajourført i forhold til
efterfølgende planlægning for nye butikker.

For dele af områderne fastsættes der en fælles ramme med henblik på etablering af nye
butiksarealer til dagligvarer eller udvalgsvarer. For andre områder er rammen fastsat med
henblik på enten dagligvarer eller udvalgsvarer. 

21



Rammer omfatter alene nye butiksarealer, fx i forbindelse med nybyggeri og omdannelse af
bebyggelse, der i dag er planlagt til andre formål. Der vil løbende kunne ske udskiftning af
butikker i eksisterende butikslokaler indenfor centerafgrænsningerne uden nærmere
redegørelse.

3.7 Planlægning for store butikker med særlig pladskrævende varegrupper
I Hjørring by kan der i perioden 2021-2025 gennemføres ny planlægning for én butik med et
bruttoetageareal på indtil 12.000 m² og to butikker med et bruttoetageareal på indtil 8.000
m² med salg af særligt pladskrævende varegrupper.

Redegørelse til retningslinje 3.7

Kommunen fastsætter selv arealstørrelser for butikker, der forhandler særlig
pladskrævende varegrupper. Der skal udlægges et decideret område til butikker med
særligt pladskrævende varegrupper, hvis retningslinjen skal i spil.

3.8 Enkeltstående butikker
Der kan i Hjørring, områdebyerne, lokalbyerne og landsbyerne etableres enkeltstående
butikker, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning med et bruttoetageareal på
max 1.200 m².

Nye enkeltstående butikker med et bruttoetageareal større end 250 m² skal etableres i en
afstand på min. 500 m til bymidte, bydelscenter, lokalcenter og andre enkeltstående
butikker med et lignende vareudbud og et bruttoetageareal større end 250 m².

Eksisterende enkeltstående dagligvarebutikker fremgår af retningslinjekortet.

Redegørelse til retningslinje 3.8

Retningslinjen regulerer enkeltstående butikker, som alene betjener en begrænset del af en
by eller en bydel, landsby, sommerhusområde eller lignende. Den maksimale arealstørrelse
for denne butikstype svarer til den i loven fastsatte.

Enkeltstående butikker må jf. planloven alene tjene til lokalområdets daglige forsyning. For
at der reelt er tale om enkeltstående butik, betyder det i praksis, at nye enkeltstående
butikker som udgangspunkt skal placeres med en indbyrdes afstand på mindst 500 m i
luftlinje til alle andre enkeltstående butikker eller til områder udlagt til butiksformål.
Afstanden mellem butikkerne fastlægges dog på baggrund af en konkret vurdering.
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Afstandskravet kan mindskes i situationer, hvor en fysisk barriere gør, at den reelle afstand
er større for biler, cyklende og gående f.eks. større vej eller jernbane uden mulighed for
krydsning.

3.9 Butik i tilknytning til særlige anlæg
Der kan i tilknytning til tankstation, togstation, stadion, fritliggende turistattraktion og lign.,
der ligger uden for områder udlagt til bymidte, bydelscenter og lokalcenter, og til brug for de
kunder, der benytter det pågældende anlæg på grund af dets primære funktion, etableres
butik med et bruttoetageareal på indtil 200 m². Ophører driften af det særlige anlæg, skal
driften af butikken samtidig ophøre.

I tilknytning til Hirtshals Transport Center kan der etableres butik med et samlet areal på
max 500 m², dog et salgsareal på max 250 m².

Redegørelse til retningslinje 3.9

Kommunen fastsætter selv butiksstørrelse for disse butikker. Da der jf. loven ikke må være
tale om en selvstændig butik, men blot butik, der servicerer de kunder, der besøger stedet
på grund af hovedaktiviteten, vurderes en butiksstørrelse på max 200 m² at opfylde dels
lovens krav og dels at give mulighed for etablering af en bæredygtig butik.

Det er dog vurderet, at der på grund af Hirtshals Transport Centers særlige placering og
brugergruppe med bl.a. et stort antal lastbilchauffører kan etableres en butik med et større
areal med henblik på salg af de særlige varer, som bl.a. lastbilchauffører efterspørger.

3.10 Mindre butik med henblik på salg af egen produktion
I tilknytning til produktionsvirksomhed kan der etableres en butik med et bruttoetageareal på
indtil 200 m² med henblik på salg af egne varer.

Redegørelse til retningslinje 3.10

Kommunen fastsætter selv butiksstørrelse for disse butikker med henblik på salg af egne
produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Da der jf. Planloven er tale om
mindre butik med salg af egne producerede varer, vurderes det, at en butiksstørrelse på
max 200 m² imødekommer dels lovens intention og dels virksomhedens ønske om
etablering af en bæredygtig butik. Denne butiksstørrelse indgår allerede i mange
lokalplaner for erhvervsområder.

3.11 Nyetablering af butikker på baggrund af eksisterende lokalplaner
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Ved nyetablering af butik på baggrund af eksisterende lokalplan, hvor der i planen ikke er
fastsat butiksstørrelse, fastsættes der for bymidter og bydelscentre et bruttoetageareal for
dagligvarebutik på max 3.500 m² og udvalgsvarebutik på max 2.000 m² og for butikker til et
lokalområdets forsyning (lokalcenter, enkeltstående butik m.v.) et bruttoetageareal på max
1.000 m².

Redegørelse til retningslinje 3.11

Det præciseres, at det er en del af forudsætningerne bag Planlovens regulering af
detailhandlen, at det er hensigten at hindre udnyttelse af eksisterende lokalplaner, som
giver mulighed for større butiksstørrelser end de, der nu gives mulighed for i loven.

Indholdet i denne retningslinje er ikke revideret på baggrund af de ændrede regler om
detailhandel, da det uanset indholdet af retningslinjen skal vurderes konkret, hvorvidt det
kræver tilvejebringelse af en ny lokalplan at etablere en given butik.
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