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Sådan er vi
Et af de bedste varemærker for Hjørring
kommune er naturen og dens helt særlige
karakter. Står vi på et af kommunens karakteristiske højdedrag, har vi straks overblik over kommunens særprægede natur.
Her kan kontrasten mellem den barske
vestkyst og det beskyttede landskab i hjertet af Vendsyssel opleves. Mod vest har vi
Rubjerg Knude, hvor sandflugten har skabt
indlandsklitterne. Mod øst har vi bakker og
dale med Danmarks nordligste bøgeskove.
Mod nord ser vi Hirtshals, og mod nordøst
Skagen Oddes moser og heder. Igennem
det hele skærer Uggerby Å og Liver Å og
giver oplevelser for kanosejlere og lystfiskere.
Vores unikke kyststrækning med sommerhuse og nogle af Danmarks bedste badestrande er fundamentet for vores veludviklede kystturisme. På det kulturelle område
har vi altid været stærke og har indenfor

Derfor skal vi have en planstrategi
Planstrategien er et lovpligtigt dokument.
Planlovens §23 fastlægger, at Byrådet skal
vedtage og offentliggøre en planstrategi
hvert 4. år indenfor første halvdel af den
kommunale valgperiode.
Planstrategien, som er en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling, er del
af en samlet planproces, som skal indeholde:
• Oplysninger om den planlægning der er
gennemført efter den seneste revision af
kommuneplanen

revy, museer, biblioteker og ikke mindst
med det første nybyggede lokale teater i
100 år placeret os på det kulturelle Danmarkskort.
Hjørring er den vigtigste uddannelsesby i
Vendsyssel med et varieret udbud af korte
og mellemlange videregående uddannelser. Blandt de største uddannelsesinstitutioner er erhvervsskolen EUC Nord og University College Nordjylland, der tiltrækker
mange studerende.
Vi har et tæt og godt samarbejde med
erhvervslivet omkring vækst, udvikling og
tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft. Især
bygge- og anlægsbranchen sammen med
den maritime branche omkring havnen i
Hirtshals er blandt de største beskæftigelsesområder i kommunen.

• Byrådets strategi for udviklingen i kommunen
• En beslutning om at kommuneplanen
enten skal revideres i sin helhed, eller der
skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller
områder i kommunen
• En beslutning om hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en ny
4-årsperiode.
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Plads til initiativ og samarbejde
Horisont og Handlekraft er rammen for,
hvordan Hjørring Byråd vil arbejde for en
positiv udvikling i vores kommune. Horisont og Handlekraft beskriver, hvordan
Byrådet ser Hjørring kommune frem mod
2030.
Horisont og Handlekraft er et blik på de
muligheder og udfordringer, vi skal håndtere og træffe beslutninger om for at ruste
os bedst muligt til fremtiden.
Hjørring Byråd ønsker at gå fremtiden proaktivt i møde. Vi vil i tæt samspil med vores
omverden være med til at præge og skabe
fremtiden. Vi skal bygge videre på vores
styrker og potentialer, og vi må alle være
omstillingsparate. Vi er stærkere, når vi i
fællesskab og åbenhed finder fremtidens
løsninger.

Horisont og Handlekraft er den overordnede strategi, der kobler politikker og indsatser på kommunens forskellige driftsområder og er tæt knyttet til den økonomiske
planlægning. Det realiserer vi gennem
målrettede og til tider også vanskelige prioriteringer i kommunens budgetter. Vi skal
både tilpasse og investere.
Horisont og Handlekraft fortsætter i den
ånd, der kendetegner vores forrige strategi
PLUS15, hvor omstilling og samarbejde er
ledetrådene for Byrådets arbejde med tilpasning og investering i Hjørring kommunes udvikling.
I Nordjylland står vi stærkere, når vi evner
at skabe fremtidens løsninger sammen.
Læs mere i det fælles nordjyske afsnit her
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Vi handler i fællesskab mod nye horisonter
Forandringer er et grundvilkår. Vi må hele
tiden tilpasse os virkeligheden og nye vilkår,
hvis vi fortsat vil drive en effektiv kommune.
Vi vil fokusere og prioritere vores indsats.
Det er Hjørring Byråds ambition, at vi med
et strategisk fokus på til- og fravalg øger
vores evne til at handle. Vi vil derfor have
fokus på at effektivisere og skabe synergier
i driften.

Handlekraft betyder, at vi som Byråd vil påtage os ansvaret for at realisere disse løsninger og reagere på de muligheder og udfordringer, vi møder.

Horisont handler om at have udsyn og sigte
langt, om vidder og plads til livet. I Hjørring
Kommune samarbejder vi, hvor det giver
mening, indsamler viden og ser, hvordan
andre gør og laver vores egne løsninger, så
de passer til netop os.

I Hjørring Kommune anvender
vi fællesskabets ressourcer,
så de giver mest mulig
samlet værdi for borgere og
virksomheder. Vi giver plads
til initiativ og samarbejde,
prioriterer udvikling og gør os
umage for sammen at finde
fremtidens løsninger for hele
vores kommune.

Plejer

Vores fundament for opgaven med at føre
Hjørring kommune gennem de kommende ti år er:

Nye tider
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Med Horisont og Handlekraft sætter vi fokus
på fællesskabet, det fælles ansvar og åbenhed
om kommunens prioriteringer og mål. Viden
og potentialer skal bringes i spil, når vi skal løse
de udfordringer, som vores kommune står
over for nu og i fremtiden.
Med sikker drift og et solidt samarbejde med
omverdenen skal vi have modet til at udfordre
og afprøve nyt. Vi sætter spørgsmålstegn ved
de løsninger, vi kender og tilpasser vores arbejdsgange og processer. Der skal være sammenhæng mellem de strategiske målsætninger og de konkrete løsninger og udfordringer i
praksis – også på tværs af driftsområder.
Det er afgørende at skabe råderum til, at vi kan
investere i vores kommune. Vi skal gøre os
umage for at finde de veje og partnerskaber,
som skaber de bedste løsninger, og dermed
sikrer en bæredygtig udvikling i hele kommunen.
Hjørring kommune skal være et fællesskab,
hvor vi alle er sammen om ansvaret for at skabe helhed i tilværelsen for alle aldre. Det giver
ejerskab og forankring, når vi sammen skaber
de bedst mulige løsninger og idéer til gavn for
os alle i hverdagen.
Vi har internationalt udsyn og vil fortsat have
fokus på at udnytte vores geografiske placering til øget udvikling og vækst. Vi vil aktivt
skabe fremtiden med respekt for vores fælles
ressourcer i en hel kommune.
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Hjørring kommune frem mod 2030
– vores virkelighed
I Hjørring kommune er der højt til himlen,
åbne vidder og masser af frisk luft. Vi har
plads og mulighed for at se langt ud mod
horisonten. Det skal ikke blot forstås i fysisk
forstand. Det er også et billede på, hvordan
vi går de kommende år i møde.

stort behov for omsorg, støtte og pasning,
og derfor vil der blive pres på de kommunale velfærdsopgaver. Når der samtidig bliver færre erhvervsaktive, kommer der færre
skatteindtægter til kommunen. Det vil med
andre ord betyde - flere udgifter færre indtægter.

Vores befolkning ændrer sig i fremtiden.
Der vil blive flere små børn, flere ældre og
færre erhvervsaktive. Det er helt afgørende,
at vi forholder os til den fremtidige alderssammensætning af kommunens borgere.
Flere små børn og flere ældre har netop et

Heldigvis vil en stor gruppe af vores ældre borgere i fremtiden fortsat være aktive
medborgere og stærke ressourcer i vores
kommune, både på arbejdsmarkedet og i
kultur- og foreningslivet.

Forskydninger i demografien

233
flere småbørn

under 5 år

1.245
flere ældre mellem

65 og 79 år

1.283
færre

skolebørn

3.451
færre

erhvervsaktive

2.077

flere ældre

over 80 år
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64.599
indbyggere i 2019
- 1 % færre i 2030
Vi oplever tilflytning til hele kommunen,
især af yngre voksne. Det opvejer dog ikke
de seneste års større fraflytning. Inden for
vores kommune flytter flere fra landdistriktet ind til byerne. Samtidig ser vi en tendens
til, at yngre voksne i højere grad end tidligere drømmer om at bo på landet og også er

parate til at handle på det. Vores byer og lokalområder er allerede fulde af liv og gode
fællesskaber. Det betyder, at vi frem mod
2030 vil fastholde fokus på attraktivitet og
omstilling i og mellem vores byer og lokalområder.

62 %
bor i byerne

38 %
bor i
landdistriktet

Flest flytter fra landdistriktet til byerne.
I 2030 bor 65 % af indbyggerne i byerne og 35 % i landdistriktet

I 2017
Urbanisering
Vi er gode til at tiltrække nye borgere til
Hjørring kommune. Hvert år flytter mange til kommunen, også fra udlandet,
men desværre flytter flere herfra.

2.862
Tilflyttere

2.872
Fraflyttere
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Vi har muligheder, der frister både krop,
hjerne og hjerte. Vi har et rigt kultur- og
fritidsliv med mange attraktive rammer og
faciliteter. De mange fritidsaktiviteter og
stærke kulturtilbud giver mulighed for, at
vores borgere og gæster kan leve et aktivt
og sundt liv i hele kommunen.

dret af vejr og vind og ændringer i befolkningssammensætning med en større andel
af ældre borgere. Det er udgangspunktet,
når vi udvikler ved vores kyster.

Langt de fleste af borgerne i kommunen
har det godt – både mentalt og fysisk. Dog
ser vi, at overvægt og mangel på motion
og bevægelse kan få sundhedsmæssige
konsekvenser og på længere sigt betyde, at
flere borgere vil få brug for støtte og behandling.

Hjørring er den vigtigste uddannelsesby i
Vendsyssel med et varieret udbud af korte
og mellemlange videregående uddannelser. Det er vigtigt, at endnu flere unge får en
uddannelse og efterfølgende et job. Samtidig er det afgørende, at virksomhederne
har mulighed for at rekruttere medarbejdere med de rette faglige og teknologiske
kompetencer. Det er med til at fastholde
og skabe arbejdspladser i kommunen.

Hjørring er Naturkommunen, og naturen er
et værdifuldt aktiv i kommunen. Det gælder
for både vores borgere og vores turister,
hvor vores strande, skovområder og bakkedrag giver udfoldelsesmuligheder og plads
til eftertanke. Kystområderne er særlige potentialer både i hverdagen og som grundlag
for udvikling af kystturisme. De bliver udfor-

Med vores centrale placering midt i Vendsyssel og med transportkorridoren til Norden og resten af Europa har vi de geografiske og logistiske muligheder for at
udvikle og fastholde både de erhvervsmæssige styrker og attraktiviteten i nærmiljøer,
der på forskelligvis tilbyder rammen om det
gode hverdagsliv.

28.504

19,9%

15,2%
Handel

11,9%
8,4%
Undervisning

Industri og
forsyning

Privat service

Sundhedsvæsenet

Arbejdspladser i Hjørring
Kommune 2016

17,2%
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Sunde borgere

Vi er kommet langt med sundheden i Hjørring kommune. Samtidig har nogle af vores borgere
udfordringer i forhold til motion og bevægelse, stress og ensomhed. Sammen skal vi skabe
rammerne og forudsætningerne for, at sundhed bliver en naturlig og integreret del af hverdagen, så de sunde valg bliver lette, sjove og oplagte.

I 2018 har 81,2 % et godt helbred
(Selvvurderet helbred)

86,6 % har et
godt mentalt
helbred

17,1 %
ryger

20,3 %
er svært
overvægtige

7,3 % føler sig
ofte ensomme

29,3 % er engageret
i foreningslivet eller
frivilligt arbejde
mindst en gang om ugen
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Vi er stolte af at være den vigtigste
uddannelsesby i Vendsyssel.

Noget at leve af og godt på vej
Vi ved, vi bliver udfordret af forskydningerne i demografien. Derfor skal vi blive endnu bedre til at gøre tingene smartere. Og
billigere. Hvis vi skal overleve, skal vi også
have noget at leve af i fremtiden. Adgang til
kvalificeret arbejdskraft er en forudsætning
for, at vi kan bevare og videreudvikle vores
erhvervsmæssige styrker.
Kvalifikationer inden for teknologi i bred forstand vil være afgørende for at få og beholde et job og for virksomhedernes videreudvikling. Evnen til at samarbejde, koordinere
og indgå i sociale relationer i en foranderlig
hverdag vil, i lige så høj grad som de faglige kompetencer, afgøre om der er plads på
fremtidens arbejdsmarked eller ej.
Vores opgave er at styrke uddannelserne, at
skabe rammerne for kontinuerlig opkvalifi-

cering af arbejdskraften og understøtte synligheden af de jobåbninger, der viser sig nu
og i fremtiden.
Gennem tværgående indsatser er det vores opgave at hjælpe og støtte de af vores
borgere, som ikke har et job, med at få de
relevante kvalifikationer og kompetencer.
Vi vil forsætte succesen med målrettede
indsatser til den enkelte ledige og gøre den
enkelte i stand til aktivt at handle i forhold til
at komme i beskæftigelse.
Vi skal skabe optimale rammer for børn og
unges læring og trivsel og gøre det muligt
for dem at udvikle de faglige, sociale og
personlige kompetencer, som bliver så afgørende senere i livet for at vælge og gennemføre en uddannelse og efterfølgende
få et job.
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7 % af
unge
er uden uddannelse eller job (2016). De har
forskellige udfordringer, som gør, at vejen til
uddannelse eller job kræver, at de hjælpes
med den rette indsats.

Vi skal støtte børn og unge til at få øjnene op for de erhvervsmæssige muligheder,
der åbner sig på arbejdsmarkedet i de kommende år. Bl.a. derfor sætter vi ind med en
styrket vejledning til folkeskolens ældste
elever for at hjælpe de unge til at blive bedre rustet til valg af uddannelse. Gennem
samarbejdsaftaler, tværgående indsatser,
øget inddragelse og ikke mindst aftaler om
praktik vil vi forbedre brobygningen.
Vi skal turde tænke, udvikle og gøre brug af
nye redskaber og nye metoder, når vi udfører vores kerneopgaver. Kan vi gøre det
bedre og billigere for vores borgere, kan

vi også finde områder, hvor vi kan frigøre
ressourcer, der kan anvendes med endnu
større gavn på andre felter. Vi vil bruge de
teknologiske muligheder og skabe en sammenhængende indsats på tværs af sektorer.
Bedre udnyttelse af data og mere effektive
arbejdsgange vil være nogle af de redskaber, vi vil tage i brug til at skabe frihed for
den enkelte og til glæde og gavn for vores
borgere.
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Ansvar for fremtiden
Vi er en del af en større sammenhæng og
et større fællesskab. Forandringer og nye
vilkår påvirker også os. Globale udfordringer har forskellige konsekvenser nationalt,
regionalt og lokalt. Vi forpligter os derfor til
at bruge FN’s verdensmål som en ramme
for, det vi gør. Vi oversætter verdensmålene
til lokale konkrete løsninger og indsatser.
Som Byråd vil vi tage ansvar for at bruge vores fælles ressourcer på en ansvarlig måde.
Vi ser det som en forpligtigelse at arbejde
på tværs af forvaltninger og politikområder.
I tæt samarbejde med vores omverden vil
vi arbejde for at fremme en bæredygtig
omstilling. Bæredygtighed handler nemlig
ikke længere kun om miljøet, men også om
sundhed og trivsel, uddannelsesmuligheder
og levedygtige lokalsamfund.
På tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og andre aktører vil vi indgå
i partnerskaber for handling. Vi vil give plads
til, at nogle kommunale opgaver suppleres

af frivillige kræfter. På den måde sikrer vi,
at nye initiativer er bæredygtige og økonomisk forsvarlige.
Vi skal sikre et sundt liv og fremme trivslen for alle aldersgrupper. Vi forpligter os
til at gøre uddannelse og adgang til viden
tilgængelig for alle. Hjørring kommune er
nemlig et fællesskab med plads til og brug
for alle.
Vi vil sikre attraktive og levedygtige byer og
lokalområder, derfor samtænker vi også klimatilpasning med udvikling og forskønnelse af vores kommune. Vi vil arbejde for den
grønne omstilling på mange niveauer både
hos os selv, den enkelte borger og vores
virksomheder.
Vi prioriterer at være Naturkommunen og
sætter naturen på den nationale dagsorden. Vi ser naturen som en ressource, vi
skal benytte og beskytte.

Grøn omstilling
Siden 2010 har vi gennem et målrettet fokus reduceret vores energiforbrug med 10%. Nu
kommer 67% af den energi, vi bruger, fra vedvarende energi som f.eks. vindmøller, biogas eller
solceller.

Affaldssortering

Udskiftning af oliefyr

I 2020 skal 50% af al affald genanvendes.

Siden 2010 har vi reduceret CO2 udledningen med 52%.
Mål for 2050 CO2 udledningen = 0.
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En hel kommune
Det er afgørende, at vi bygger videre på det
stærke samarbejde med omverdenen. Når vi
har en fælles forståelse og vilje til at handle, er
der grobund for udvikling.
Det skal være godt at bo, besøge og arbejde i
Hjørring kommune. Vi forsætter arbejdet med
at udvikle rammer og faciliteter, som støtter
den samlede udvikling i hele kommunen. Vi
tager afsæt i de potentialer, der er knyttet til
de enkelte områder, deres forskelligheder og
geografiske placering. Byerne er hjørnesten i
kommunens udvikling. Derfor skal byernes forskelligheder og potentialer være med til at fastlægge den fremtidige udvikling.
Vi tænker i samspil og nye og tættere forbindelser mellem byer og mellem by og land. Vi skal
sammen med borgere, erhvervsliv, foreninger
og andre udvikle nye idéer og projekter. Gennem dialog og samarbejde vil vi finde de gode
løsninger på de demografiske og sociale udfordringer, der allerede nu tegner sig for fremtiden og dermed den kommunale service. Det
tror vi giver bedre resultater og skaber en varig
forankring.
Det er vigtigt, at vi som kommune investerer
i byernes attraktivitet og dynamik, bl.a. ved at
understøtte handel, liv og aktiviteter. Vores geografiske struktur er årsagen til, at vi tror på, at
selv om der bliver længere mellem for eksempel den kommunale service, fritidstilbud eller
kulturelle aktiviteter, så har vi muligheden for at
skabe og videreudvikle attraktive og levedygtige
lokalområder. Vi tror på, at det er muligt at have
gode og meningsfulde liv overalt i kommunen,
og at vi sammen kan skabe gode løsninger, når
der er nødvendigt med omstilling og tilpasning.
For at sikre sammenhængskraft prioriterer vi
udvikling i en hel kommune på tværs af geografi, kultur og lokal identitet. Som kommune
påtager vi os derfor en vigtig rolle i at understøtte og videreudvikle de gode fællesskaber, som
Hjørring Kommune allerede er fuld af.

Horisont & Handlekraft 015

Hirtshals

Skove og bakkelandskab
Naturoplevelser

Hjørring og opland

Sindal

Kysten
Naturoplevelser
Turisme

Hjørring

Åbne vidder
Landbrugsland
Landsbymiljø

Pendlere - jernbane og motorvej
Erhverv
Opland til Hjørring
Forstæder til Aalborg

Løkken
Vrå

Tårs
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i Kommuneplanen
Klima- og miljømæssige udfordringer med bl.a.
øgede mængder nedbør og affaldshåndtering
er for alvor på den politiske dagsorden i både
ind- og udland i disse år.
I vores kommune er klimaudfordringerne særligt tydelige med de stigende regnmængder og
den eskalerende kysterosion. Den eskalerende kysterosion medfører dilemmaer om
beskyttelse og styrkelse af de kvaliteter, som er
forbundet med vores lange kyststrækning.
Kysten er et af de mest værdifulde kendetegn
ved Hjørring kommune og en helt særlig
ressource.
Vi vil handle lokalt på de globale udfordringer,
og vi vil i endnu højere grad bidrage til at fremme en bæredygtig udvikling. Derfor vil det være
et særligt tema i kommuneplanrevisionen. Den
kommende revision af kommuneplanen
gennemføres som en delvis revision med vægt
på de temaer og udfordringer, der har et særligt
fokus i Hjørring Kommune.
I forbindelse med kommuneplanrevisionen vil
vi udnytte de nye muligheder som Planloven
giver os. Udpegning af omdannelseslandsbyer
kan give grobund for vækst i områder, som i
de senere år har været præget af stilstand
og tilbagegang. Udpegning i kystnærhedszonen af nye udviklingsområder og nyt
sommerhusområde ved Løkken og nye
muligheder for transformering af erhvervsområder kan medvirke til at understøtte den
udvikling, som vi allerede arbejder på.
Se mere om de udpegede områder, den konkrete vurdering bag udpegningen og den gennemførte planlægning i planperioden i de
efterfølgende bilag.

Sammen står vi stærkere
Med et stærkt og innovativt erhvervs- og uddannelsesmiljø og gode rammer for borgernes hverdagsliv, har Nordjylland et stort potentiale for at kunne klare sig i den nationale
og internationale konkurrence. Det kræver et
målrettet samarbejde på kryds og tværs af regionen – for udvikling og vækst kommer ikke
af sig selv.
I Nordjylland står vi stærkere sammen, når vi
evner at skabe fremtidens løsninger i fællesskab. Det gør vi på mange måder - blandt andet gennem Business Region North Denmark
(BRN), hvor de nordjyske kommuner og Region Nordjylland arbejder sammen om en fælles
vækstdagsorden. Ved at identificere fælles udfordringer, udvikle løsninger og drage fordel af
hinandens styrker, øges sammenhængskraften
og dermed forudsætningerne for vækst, udvikling og jobskabelse i hele Nordjylland.

Fælles vilkår for vækst
og udvikling
En lang række fælles og globale vilkår påvirker
Nordjyllands udvikling, ligesom Nordjyllands
beliggenhed spiller en rolle for udviklingsmulighederne:
Globalisering og den teknologiske udvikling,
særligt på det digitale område, åbner op for nye
løsninger på samfundsmæssige udfordringer
og giver nye forretningsområder for erhvervslivet, men det kræver ressourcer og de rette
kompetencer, hvis mulighederne skal udnyttes
optimalt.

Klimaforandringerne foregår hurtigere end nogensinde og giver anledning til at kigge mod
bæredygtighed samt nye og grønnere forretningsmodeller. Samtidig er der fortsat behov
for omstilling til vedvarende energikilder for at
reducere udledningen af CO2.
Bæredygtighed sikres gennem et aktivt samarbejde om at finde fleksible og langsigtede innovative løsninger på tværs af regionen. Derved
kan der opnås holdbare resultater for bæredygtig social, økonomisk og miljømæssig udvikling.
Den demografiske udvikling med en stigende
levealder, en række unge, der flytter ud af regionen, og faldende ungdomsårgange betyder,
at der bliver flere ældre og færre unge i Nordjylland. Urbaniseringen betyder samtidig, at bosætningen og væksten koncentreres i de større
byer. Dermed er der færre til at sikre virksomhedernes vækst og imødekomme behovet for
uddannet og kvalificeret arbejdskraft.

Styrkepositioner og
vækstpotentialer
Nordjylland skal styrkes ved at samarbejde strategisk og målrettet med de særlige stedbundne
kvaliteter, styrkepositioner og vækstpotentialer,
der er i regionen:
Det sammenhængende Nordjylland: Nordjylland indgår i et nationalt og internationalt
samspil af byer og regioner. Universitetsbyen
Aalborg er en dynamo for regionen ligesom de
større byer i kommunerne er det for hvert deres

nærområde. Med 1/3 af regionens indbyggere,
og væsentlige dele af det nordjyske erhvervsliv samlet i og omkring Aalborg, udgør byen et
kraftcenter for landsdelens erhvervsudvikling.
En positiv udvikling i Nordjylland er stærkt afhængig af nære relationer og samarbejde imellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og
myndigheder i Aalborg og landsdelens øvrige
kommuner.
De nordjyske byer er kraftcentre for kultur, innovation, erhverv og byliv. Byerne har forskellige
styrkepositioner og roller inden for bosætning,
erhverv, uddannelse, natur og kultur, og derfor
skal der satses på forskellige udviklingsstrategier
alt efter den enkelte bys styrker og identitet i et
sammenhængende Nordjylland. En positiv udvikling kræver, at der er nære relationer og samarbejder på kryds og tværs af regionen samt
stærke internationale relationer og samarbejde.
Vi er hinandens nødvendige forudsætninger og
er alle afhængige af, at der er et net af attraktive
og levedygtige byer og oplande.
Det forbundne og mobile Nordjylland: En
stærk nordjysk infrastruktur er en forudsætning
for at styrke mobiliteten og skabe vækst og
beskæftigelse. Infrastruktur binder Nordjylland
sammen og forbinder regionen med resten af
Danmark. Hvis vækstpotentialerne i Nordjylland
skal udnyttes optimalt, er det vigtigt, at det bliver nemmere at flytte mennesker, gods, viden,
ideer og data rundt i regionen. Derfor skal der
samarbejdes målrettet om at styrke både de fysiske og digitale forbindelser i og mellem Nordjylland og resten af Danmark.
Det attraktive Nordjylland: Nordjylland udmærker sig på flere områder – også i en international sammenhæng. Det gælder fx de mange nordjyske turistattraktioner, de fantastiske
kyststrækninger, naturoplevelser og kulturperler, som danner et godt grundlag for oplevelser,
bosætning og rekreation og er med til at løfte
hele regionen.

Det virksomme og entreprenante Nordjylland: Nordjylland har et robust og mangfoldigt
erhvervsliv, hvor den industrielle fremstilling er
af stor betydning og hvor der er særlige styrkepositioner inden for bæredygtig energi, IKT,
fødevarer, turisme og logistik. Nærheden til
Skagerrak, Kattegat og Limfjorden sikrer de
maritime erhverv og de fem store nordjyske erhvervshavne en særlig styrkeposition, som giver
vigtige transportveje for både gods og mennesker. Med en stærk iværksætterindsats, er der
endvidere et solidt grundlag for at sikre fødekæden af nye virksomheder og vækstiværksættere
i hele Nordjylland.
Det grønne og energiske Nordjylland: Der
er stort potentiale i at styrke indsatsen inden
for bæredygtighed, brug af grøn teknologi og
nye grønne forretnings- og samarbejdsformer.
Nordjyllands styrkeposition inden for energiteknologi kan fx understøttes igennem fælles,
strategisk energiplanlægning, som fremmer
teknologiske løsninger og systemer inden for
vedvarende energi.
Det kompetente Nordjylland: Aalborg Universitet giver, med sine mange internationale styrkepositioner og kompetencer, Nordjylland en
særlig position, som er afgørende for Nordjyllands udvikling. Sammen med professionshøjskoler og et net af erhvervsfaglige og mellemlange videregående uddannelsesinstitutioner er
Aalborg Universitet samt DTU med til at levere
veluddannet arbejds- og innovationskraft til erhvervslivet. En fælles indsats allerede i folkeskolen og det at sikre decentrale uddannelsesmuligheder er særlig vigtig for den fremtidige
samfunds- og erhvervsudvikling herunder adgang til kvalificeret arbejdskraft.

”Sammen står vi stærkere” er udarbejdet i fællesskab af de nordjyske kommuner og Region
Nordjylland i regi af BRN. Afsnittet findes derfor
i alle nordjyske kommunale planstrategier samt
her i REVUS.
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Bilag 2
Horisont & Handlekraft – Sammenhæng med Kommuneplanen
1. Revision af kommuneplanen
Horisont & Handlekraft er som planstrategi er et lovpligtigt dokument. Planlovens §23 fastlægger, at
Byrådet skal vedtage og offentliggøre en planstrategi hvert 4. år indenfor første halvdel af den kommunale
valgperiode.
Planstrategien, som er en bred og langsigtet tilgang til kommunens udvikling, er del af en samlet
planproces, som også skal indeholde oplysninger om den planlægning, der er gennemført efter den seneste
revision af kommuneplanen samt en beslutning om, at kommuneplanen enten skal revideres i sin helhed,
eller der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder i
kommunen.
På baggrund af det omfattende revisionsarbejde forud for Kommuneplan 2016 vil den kommende revision
af kommuneplanen gennemføres som en delvis revision med vægt på de temaer og udfordringer, der har et
særligt fokus i Hjørring Kommune. Disse kan inddeles i 2 hovedemner, nemlig klima- og miljømæssige
udfordringer samt udvikling på baggrund af Planlovens nye muligheder.
Klima- og miljømæssige udfordringer
Øgede mængder nedbør, affaldshåndtering, afbrænding af fossile brændsler og meget mere, er emner, der
for alvor er på den politiske dagsorden i både indland og udland i disse år. I vores kommune er
klimaudfordringerne særligt tydelige med de stigende regnvandsmængder og den eskalerende kysterosion.
Især er vores kyster lige nu et brandvarmt emne, fordi kysterosionen medfører dilemmaer om beskyttelse
og styrkelse af de kvaliteter, som er forbundet med vores 50 km lange kyststrækning. Kysten er et af de
mest værdifulde kendetegn ved Hjørring Kommune og en helt særlig ressource. Derfor, og pga. Planlovens
nye regler, skal der i forbindelse med revisionen indarbejdes retningslinjer for sikring af vores kyster og
forebyggelse af oversvømmelse.
De klima- og miljømæssige udfordringer giver anledning til i endnu højere grad at bidrage til at fremme en
miljømæssig bæredygtig udvikling. Hjørring Kommune har allerede bæredygtig udvikling på dagsordenen i
flere igangværende projekter og processer. Bl.a. har kommunen en ny Energiplan på vej, som forventes
endelig vedtaget i 2019. Derfor vil det bæredygtighedsmæssige perspektiv afspejle sig i den kommende
kommuneplans mål og visioner.
Udvikling på baggrund af Planlovens nye muligheder
Mange af kommunens indsatser drives af et ønske om udvikling. Derfor er det også naturligt, at vi i
forbindelse med kommuneplanrevisionen drager nytte af de nye muligheder, som Planloven giver os.
Bl.a. kan den nye mulighed for at udpege to omdannelseslandsbyer i hver planperiode give grobund for
udvikling i områder af vores kommune, som i de senere år har været præget af stilstand og tilbagegang.
Kombineret med andre initiativer kan det være et redskab til at udvikle udvalgte landsbyer med et hidtil
uudnyttet bosætningspotentiale med udgangspunkt i de konkrete byers stedbundne kvaliteter. F.eks. med
enkelte, nye byggegrunde, der liggere mere attraktivt og hensigtsmæssigt, eller med nye, alternative
bofællesskaber i udkanten af en landsby.
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På samme vis giver Planloven nye muligheder for at udpege nye udviklingsområder i kystnærhedszonen
med større mulighed end tidligere for at fremme udvikling i kystnære områder uden særlige landskabs-,
natur- eller miljøinteresser. I udviklingsområderne kan kommunen anvende de generelle regler i landzone
til initiativer, der støtter en udvikling af byer og landsbyer. De konkrete, udpegede områder samt
begrundelser for udpegningen fremgår af bilagets afsnit 2 ”Udpegning af omdannelsesområder”.
Planloven stiller som noget nyt krav om, at kommuneplanen fremover indeholder retningslinjer for de
erhvervsområder, som skal være forbeholdt produktionsvirksomheder samt beliggenheden af
konsekvensområder omkring erhvervsområder til produktionserhverv. Formålet med planlægning for
produktionserhverv er at undgå miljøkonflikter og sikre virksomhedernes udviklingsmuligheder.
For at sikre vores kommunes fortsatte udviklingsmuligheder skal de konkrete arealudlæg i kommuneplanen
desuden gennemgås og revurderes. Er arealerne fortsat aktuelle, eller er der opstået nye ønsker og behov
for attraktive byggegrunde? Er de udlagte arealer blevet byggemodnet og bebygget siden sidst, så de udgår
af arealudlægs-beregningen?
Revisionens øvrige indhold
Revisionens overordnede emner vil berøre nogle af Kommuneplanens afsnit mere end andre, og enkelte
afsnit slet ikke.
Der vil forventes fortaget en generel ajourføring af kommuneplanens indhold, herunder med
implementering af planlovens ændringer siden sidste kommuneplan og i forhold til eventuelle temaer i den
kommende Landsplanredegørelse.
Det er desuden et ønske, at arbejdet med at gennemgå kommunens mange rammer fra Kommuneplan
2016 vil fortsætte, så også de større byers rammer vil blive gennemgået og forenklet.
Det forventes desuden, at der i denne revisionsperiode arbejdes videre med forrige revisionsarbejde
omkring Kulturarv, så kulturarvsafsnittet fuldendes. Arbejdet omfatter yderligere udpegning af
bevaringsværdige bygninger indenfor de værdifulde kulturmiljøer, og vurdering af om enkeltbygninger skal
udpeges pga. bygningernes helt særlige bevaringsværdi.
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2. Udlæg af udviklingsområder
Kommunerne skal tage særlige hensyn til natur og landskab, når de planlægger i områder, der ligger tæt på
de danske kyster. For at sikre, at de åbne kyststrækninger bevarer deres åbne karakter og fortsat udgør en
væsentlig natur- og landskabsressource, skal kommunerne følge Planlovens særlige regler for planlægning i
kystnærhedszonen*.
Udviklingsområder er udpegninger indenfor kystnærhedszonen, hvor der ikke forefindes de særlige
landskabs-, natur- eller miljøinteresser, som ellers karakteriserer store dele af vores kyststrækning.
Inden for udviklingsområderne gælder de samme landzoneregler som udenfor kystnærhedszonen. Uden for
udviklingsområder stilles en række særlige krav til planlægningen i kystområderne.
Hjørring Kommune udlægger fem udviklingsområder, som ligger i sammenhæng med kystbyer,
sommerhusområder og større turismeknudepunkter og færdselsveje. Der ligger ingen konkrete planer for
udviklingen af de udpegede områder:
•
•
•
•
•

Uggerby
Tornby
Lønstrup
Nr. Lyngby
Løkken
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Udviklingsområderne i kystnærhedszonen udlægges i et samlet landsplandirektiv, som udstedes af
erhvervsministeren på baggrund af ansøgninger fra de enkelte kommuner. Ansøgningerne skal udarbejdes
på baggrund af en endeligt vedtaget kommuneplanstrategi, der udlægger konkrete udviklingsområder.
Erhvervsministeren udsteder det endelige landsplandirektiv, og områderne er først gældende, når
kommunerne har indarbejdet de udpegede udviklingsområder i kommuneplanen. Derudover vil realisering
af udviklingsprojekter forventeligt udløse kommuneplantillæg og lokalplan.
*Note:
Kystnærhedszonen er en ”planlægningszone”, der dækker kyststrækningen fra strandkanten og
ca. 3 km ind i landet, dog med lokale udsving. Den dækker de dele af kysten, der ligger i
sommerhusområder og i landzone, dvs. ikke områder, der er udlagt som byzone, hvor der
gælder andre regler.
Det er en national interesse, at kystnærhedszonen uden for udviklingsområder skal søges friholdt
for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af nærhed til kysten. Hovedsigtet er, at de åbne
kyster fortsat kan udgøre en væsentlig naturværdi og landskabelig værdi. Kommunerne skal
derfor tage særlige hensyn, når de udarbejder kommune- og lokalplaner i områder ved kysten.
Indenfor udviklingsområderne kan kommunerne planlægge for udvikling af byer og landsbyer og
give tilladelse til anlæg svarende til de generelle regler i landzone.

Proces for udpegning
Den nye planlov giver kommunerne mulighed for at udpege udviklingsområder i kystnærhedszonen.
Planloven og de tilhørende vejledninger stiller en lang række krav til udpegningerne af
udviklingsområderne.
De nye områder kan som udgangspunkt ikke ligge helt ude ved kysten, men lidt inde i landet og må ikke
indeholde særlige landskabs-, natur- og miljøinteresser. Følgende interesser indgår derfor ikke i de
udpegede udviklingsområder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Klitfredede arealer
Bevaringsværdige landskaber
Natura 2000-områder
Fredede områder
Beskyttet natur
Særligt værdifulde naturområder
Særlige økologiske forbindelser og
Potentielle økologiske forbindelser
Fredskov
Områder med særlige drikkevandsinteresser
Indsatsområder
Indvindingsoplande
Støjbelastede arealer

Hjørring Kommune har udpeget fem udviklingsområder, som ligger i sammenhæng med kystbyer,
sommerhusområder og større turismeknudepunkter og -færdselsveje. Der ligger ingen konkrete planer for
udviklingen af de udpegede områder.
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Uggerby
Uggerby ligger i et naturskønt landskab med Uggerby Å, Uggerby Klitplantage og Uggerby Strand. Hensigten
med udpegningen af området i Uggerby er at skabe bedre mulighed for udvikling af nye tiltag, der er
geografisk oplagte, og som kan styrke lokalsamfundet.
Uggerby og omegn er hjemsted for store naturmæssige værdier i form af Uggerby Å med dertilhørende
kanosejlads og Uggerby Plantage, der er ligger mellem byen og kysten, og som udgør et stort skovområde
med rig mulighed for færdsel i naturen.
Udpegningen giver mulighed for at der kan udvikles lokale tiltag med udgangspunkt i områdets
naturmæssige værdier og i de ferie- og fritidsmæssige aktiviteter, som allerede foregår i nærområdet.
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Tornby
Tornby ligger i en storslået natur med udstrakte plantager, klitlandskaber og det markante Tornby Bjerg.
Nord for byen ligger et større sommerhusområde med ca. 740 sommerhuse.
I Tornby er der udpeget et område langs hovedvejen mellem Tornby og Krage Strand. Hovedvejen udgør
den vestlige forbindelse mellem Hjørring og Hirtshals og er adgangen til mange sommerhusområder. Vejen
er derfor særdeles belastet af trafik fra både beboere og turister.
Udpegningen giver mulighed for, at der kan udvikles lokale tiltag, samt ferie- og fritidstiltag med henblik på
de mange turister og borgere, som færdes i og omkring Tornby, Tornby Strand og Tornby
sommerhusområde.
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Lønstrup
Lønstrup by med store sommerhusområder umiddelbart nord og syd for byen er en af kommunens
populære feriedestinationer. Derfor er der også hvert år en stor tilstrømning af turister til byen.
Lønstrup er kendetegnet ved små niche-butikker med lokale varer, der er med til at give byen en helt
speciel identitet.
Hensigten med udpegningen er derfor at understøtte denne identitet ved at give borgere og iværksættere
friere rammer til at realisere deres idéer og skabe bedre mulighed for at udvikle ferie- og fritidstiltag med
henblik de mange turister og borgere, som færdes i og omkring Lønstrup.
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Nr. Lyngby
Sommerhusområdet Nr. Lyngby nord for Løkken er et mindre ferieområde med genkendelige træk fra tiden
som landbrugs- og fiskersamfund og kendetegnet ved de dramatiske klinter mod havet.
I området ligger en række sommerhuse, herunder et nyere, større sommerhusområde udlagt i 2007, en
campingplads og et hotel samt enkelte turistfaciliteter som pub, solnedgangsplads og galleri. Området
rummer potentiale for at udvikle sig på turismeområdet.
Det udpegede udviklingsområde ligger på østsiden af det eksisterende sommerhusområde op mod et
fredskovareal, og dele af området er også udpeget som skovrejsning. Her kan gives mulighed for helt nye
ferie- og fritidstiltag, der udnytter områdets særlige identitet og rekreative kvaliteter.
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Løkken
Løkken har en stærk ferieprofil som den urbane ferieby, der har det hele: En af Danmarks bedste strande,
uendelige hvide klitter, molelejet og et bymiljø, der appellerer til både store og små. Ikke uden grund
besøger flere hundrede tusinde turister hvert år Løkken. Turismen udgør byens erhvervsgrundlag og er en
væsentlig brik i den fortsatte udvikling af byen.
Nord for Løkken by udpeges et udviklingsområde i forlængelse sommerhusområdet Furreby. Det er her
hensigten at skabe bedre mulighed for at udvikle ferie- og fritidstiltag med henblik de mange turister og
borgere, som færdes i og omkring Løkken by og sommerhusområder.
Udpegningen er samtidig beliggende langs hovedvejen, der forbinder Løkken og Hjørring, og omfatter
landsbyen Vittrup. Der er dagligt et stort antal trafikanter, der benytter vejen, særligt i sommerperioden, og
det gør det til et oplagt sted at understøtte lokale tiltag.
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3. Udlæg af nyt sommerhusområde ved Løkken
En ændring af Planloven vedtaget 1. juni 2017 giver kommunerne mulighed for at ansøge om at udlægge op
til 6.000 sommerhuse i kystnærhedszonen under forudsætning af, at mindst 5.000 ubebyggede
sommerhusgrunde i kystnærhedszonen udgår af planlægningen. Der er en række kriterier, som skal
opfyldes for at komme i betragtning.
Nye sommerhusgrunde skal byttes med ubebyggede sommerhusgrunde i forholdet 1:1 i de kommuner,
hvor det er muligt. Nye sommerhusgrunde kan også være ikke rentable hoteller, der omdannes til
sommerhuse.
Det er en forudsætning for ansøgningen, at interesserede kommuner udarbejder en kommuneplanstrategi,
som indeholder en vurdering af udlæg af både nye sommerhusarealer og eksisterende sommerhusarealer,
som udgår af planlægningen.
1. ansøgningsrunde i 2017
I forbindelse med 1. ansøgningsrunde i 2017 ansøgte Hjørring Kommune om 40 sommerhusgrunde i nyt
sommerhusareal på østsiden af Furreby Kirkevej nord for Løkken.
I forslag til landsplandirektiv for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som
Erhvervsstyrelsen har sendt i offentlig høring frem til 20. maj 2019, har Hjørring Kommune fået 9 tildelt ud
af de 40 ansøgte sommerhusgrunde ved Løkken.
2. ansøgningsrunde i 2019
Hjørring Kommune ønsker nu i forbindelse med 2. ansøgningsrunde at udlægge de resterende
sommerhusgrunde ved Løkken. Hjørring Kommune ansøger derfor om yderligere 31 grunde.
Se mere i bilag 3 vedrørende udlæg af nyt sommerhusområde ved Furreby Kirkevej ved Løkken.
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4. Gennemført planlægning siden sidst
Siden vedtagelse af Kommuneplan 2016 er der gennemført en række planer, jf. nedenstående
oversigt. Undervejs er enkelte planer frafaldet/aflyst. Der er fortsat en række planer, lokalplaner
samt tillæg til kommuneplanen, under udarbejdelse.

Opgørelse pr. juni 2019
GENNEMFØRT PLANLÆGNING
Lokalplan nr. Titel

Vedtagelsesdato

Kommuneplantillæg nr.

103.4130-L01 Centerområde, dagligvarebutik på Ålborgvej,
Hjørring

30.08.2017

1

900.3160-L09 Erhvervsområde ved Guldagervej, Hjørring (Kornets
hus)
201.8111-L03 Vindmøller på Hirtshals Havn
906.3120-L01 Erhvervsområde, Mads Sørensensvej, Tornby
110.3160-L07 Fastfoodrestaurant, Frederikshavnsvej, Hjørring
109.3160-L04 Blandet center og erhvervsområde ved Sprogøvej,
Hjørring

31.01.2018

2

25.04.2018
20.09.2017
25.10.2017
25.10.2017

4
5
6
7

21.03.2018
06.12.2017
07.03.2018
25.04.2018
30.05.2018

8
9
10
11
12

300.1140-L07 Boligområde ved Teglgården, Sindal
204.1140-L03 Boligområde Emmersbæk, Hirtshals
Temaplan for den fremtidige vindmølleudbygning

07.03.2018
11.04.2018
19.12.2018

13
14
16

600.3150-L11 Løkken Moleleje og arealer omkring molelejet
600-L12
Udvidelse af erhvervsområdet og forlystelsesanlæg
Løkkensholmsvej, Løkken

14.11.2018
27.02.2019

18
21

110-L11

Centerområde (aflastningsområde) ved
Frederikshavnsvej 37, Hjørring

24.04.2019

23

26.06.2019

Boligområde i Højene øst - 1. etape (Højene Enge)

26.06.2019

24

Naturpark Tolne
500.3120-L01 Erhvervsområde ved Industrivej, Tårs
901.3160-L01 Erhvervsområde ved Ålborgvej, Harken (Hj.
Stilladsudlejning)

29.05.2019
07.02.2018
09.05.2018

26
ingen KP-tillæg
ingen KP-tillæg

400.4110-L04 Vrå gl. Slagteri
108.4140-L03 Udvalgsvarebutik, Frederikshavnsvej 260-262,
Hjørring

21.03.2018
21.03.2018

ingen KP-tillæg
ingen KP-tillæg

110.4140-L08 Dagligvarebutik ved Hestkærvej, Hjørring
901.3165-L02 Erhvervsområde ved Ålborgvej/Bymarken, Harken

21.03.2018
14.11.2018

ingen KP-tillæg
ingen KP-tillæg

107.1110-L06
300.1140-L08
701.5131-L01
101.4110-L13

Revision af detailhandelsbestemmelserne
Boligområde Skagensvej/Golfparken, Hjørring
Boligområde ved Oremosevej/Hjørringvej, Sindal
Ferie- og fritidsanlæg ved Mølgårdsvej, Åbyen
Centerområde på østsiden af Jernbanegade,
Hjørring

Bilag 2 til Horisont og Handlekraft vedrørende sammenhæng til kommuneplanen
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IGANGVÆRENDE PLANLÆGNING
Lokalplan nr. Titel

Status

Kommuneplantillæg nr.

101.4110-L12 Centerområde i karréen ved Springvandspladsen,
Jernbanegade og Svinget, Hjørring

Under udarbejdelse

15

900.8111-L17 Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby (125 m
vindmøller)

Forslag

17

Under udarbejdelse

19

Forslag
Forslag

22
25

900-L15

Teknisk anlæg (biogasanlæg) Vrejlev Møllevej, Vrå

102-L04
110-L12

Boligområde ved Svanelundsvej, Hjørring
Lokalcenter ved Frilandsvej og Heerfordtsvej,
Hjørring

202-L05

Centerområde ved Doggerbanke, Hirtshals

Under udarbejdelse

28

400-L05
800-L05

Etageboligbebyggelse, Strømgade 19, Vrå
Biogasanlæg på Ugiltvej syd for Sindal

Forslag
Under udarbejdelse

29
30

Udtagning af arealreservation til vej i Højene,
Hjørring

Under udarbejdelse

31

Centerområde (lægehus) ved Cirkuspladsen,
Hirtshals

Under udarbejdelse

32

109.9610-L05 Skiltning langs udvalgte indfaldsveje og større
fordelingsveje i Hjørring (temaplan)

Forslag

ingen KP-tillæg

101.4110-L11 Bevarende lokalplan for Br. Seidelins Gade og
Østergade, Hjørring

Under udarbejdelse

ingen KP-tillæg

Forslag

ingen KP-tillæg

202-L06

900.8110L13b

Biogasanlæg Dammenvej 139/143, Guldager
(Tillægs-lokalplan)

107-L07

Tæt-lav boliger ved Krogen 3, Hjørring

Under udarbejdelse

ingen KP-tillæg

104-L09

Boligområde ved Engparken, Hjørring

Under udarbejdelse

ingen KP-tillæg

104-L08

Boligområde ved Svendsvej, Hjørring

Under udarbejdelse

ingen KP-tillæg

105-L05

Etageboliger ved Sct. Knuds Park, Hjørring

Under udarbejdelse

34

700-L02

Sommerhusområde Vester Tversted

Under udarbejdelse

ingen KP-tillæg

800-L06

Skydebane ved Sønderskovvej, Sønderskov

Under udarbejdelse

35

600-L14

Løkken Klithotel

Under udarbejdelse

36

400-L06

Centerformål ved Østergade, Vrå

Under udarbejdelse

37

300-L09

Ældrecenter Ved Banen, Sindal

Under udarbejdelse

38

900-L18

Vindmøller ved Hjortnæs

Under udarbejdelse

39

Bilag 2 til Horisont og Handlekraft vedrørende sammenhæng til kommuneplanen
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PLANLÆGNING DER ER AFLYST ELLER FRAFALDET
Lokalplan nr. Titel

Status

Kommuneplantillæg nr.

102.1130-L03 Boligområde (etageboliger) Brinken/Svanelundsvej,
Hjørring

Frafaldet
29.08.2018

ingen KP-tillæg

900.8111-L17 Vindmøller mellem Sdr. Rubjerg og Vejby (150 m
vindmøllermøller)

Frafaldet
29.03.2017

17

720.1
Helårsstatus i Tversted
110.4120-L03 Bydelscenter ved Ringvejen - Vandværksvej,
Hjørring

Aflyst 09.08.2017
Frafaldet 07.07.
2017
p.g.a
3 års-reglen

Bilag 2 til Horisont og Handlekraft vedrørende sammenhæng til kommuneplanen

Bilag 3 til Hjørring Kommunes
Planstrategi 2019 ”Horisont & Handlekraft”
vedr. nyt sommerhusområde
i kystnærhedszonen ved Løkken

Indledning
En ændring af Planloven vedtaget 1. juni
2017 giver kommunerne mulighed for at
ansøge om at udlægge op til 6.000 sommerhuse i kystnærhedszonen under forudsætning af, at mindst 5.000 ubebyggede
sommerhusgrunde i kystnærhedszonen
udgår af planlægningen. Der er en række
kriterier, som skal opfyldes for at komme i
betragtning.
Nye sommerhusgrunde skal byttes med
ubebyggede sommerhusgrunde i forholdet
1:1 i de kommuner, hvor det er muligt. Nye
sommerhusgrunde kan også være ikke
rentable hoteller, der omdannes til sommerhuse.
Det er en forudsætning for ansøgningen,
at interesserede kommuner udarbejder en
kommuneplanstrategi, som indeholder en
vurdering af udlæg af både nye sommerhusarealer og eksisterende sommerhusarealer, som udgår af planlægningen.
Dette sommerhusbilag har været i høring
fra 5. marts til 1. maj 2019, og det er vedtaget af Hjørring Byråd 26. juni 2019.
Bilaget udgør Hjørring Kommunes ansøgning til staten til 2. ansøgningsrunde i
december 2019.
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Horisont & Handleplan
– Planstrategi 2019
Horisont & Handlekraft er titlen på Hjørring
Kommunes Planstrategi 2019.
Strategien, som beskriver de politiske
visioner og prioriteringer, sætter kursen for
kommunens udvikling.
Hjørring Kommune rummer mange potentialer, der er knyttet til f.eks. landskab
og kultur, og som er styrker for de enkelte
områder. De stedbundne potentialer i kystbåndet er strande, dramatiske kystskrænter
og landskabet, der knytter sig hertil. Det
storslåede landskab med natur og strande
giver rum til turisme, mangfoldige ferie- og
fritidsaktiviteter, bosætning, fiskeri og byerhverv i kystbyer og landbrug.
Som en af de største turistkommuner i
Nordjylland med 1,58 mio. årlige overnatninger i 2018, hvor af ca. 0,811 mio. er
sommerhusovernatninger, har Hjørring
Kommune et solidt fundament og udgangspunkt for fortsat vækst og udvikling for turisme- og oplevelseserhvervet og med særlig
fokus på Løkken-området, hvor Løkken
sammen med Blokhus indgår i et vækstprojekt for særligt prioriterede destinationer.

Kommuneplan 2016 –
Redegørelse for eksisterende
planlægning
Hjørring Kommunes 50 km lange kyststrækning indeholder en række markante kystbyer, attraktive sommerhusområder og værdifulde kystlandskaber. I Kommuneplan 2016
er byrådets mål og strategier for kystbyer
og sommerhuse samt turisme beskrevet (se
bilag 2).
Kystturismen er aktuelt den dominerende
ferieform i Hjørring Kommune, og kommunen arbejder for at sikre spændende
kystbyer med udgangspunkt i byernes
historie og med henblik på, at byerne er
attraktive for både fastboende og turister.
Der er omkring 6.100 sommerhuse i Hjørring Kommune, der hovedsageligt ligger i
en smal bræmme langs kysten i tæt sammenhæng med den omkringliggende natur.
Kommunen ønsker at fastholde de nuværende sommerhusområder som attraktive
feriemål for turister og arbejde for, at der
kan udlægges nye sommerhusområder
langs kysten – eventuelt i sammenhæng
med, at uudnyttede områder udgår af planlægningen.

klitter, molelejet og et bymiljø, der appellerer til både store og små. Ikke uden grund
besøger flere hundrede tusinde turister
hvert år Løkken. Turismen udgør byens
erhvervsgrundlag og er en væsentlig brik
i den fortsatte udvikling af byen. Hjørring
Kommune har fokus på at styrke byens
image som en moderne urban badeby.
I helhedsplanen for Løkken er det målsætningen, at Løkken skal byde på et rigt
udvalg af muligheder for overnatning af
høj kvalitet – både i byen og i nærområdet.
Nærheden til naturen skal være et bærende
element i udviklingen af faciliteterne.
Løkken-området er af det nationale selskab
Dansk Kyst-og Naturturisme udpeget som
”stærk destination”, der har mulighed for at
aktivere et større vækst- og udviklingspotentiale baseret på områdets allerede stærke ferieprofil. Løkken kan dermed udvikle
sig til en af Nordeuropas mest attraktive
kystferiedestinationer.

Løkken har en stærk ferieprofil som den
urbane ferieby, der har det hele: En af
Danmarks bedste strande, uendelige hvide
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Udlæg af nyt sommerhusområde i kystnærhedszonen ved
Løkken
I overensstemmelse med den overordnede
strategi i Horisont & Handlekraft om fortsat
vækst og udvikling af kommunens turisme- og oplevelseserhverv ønsker Hjørring
Kommune at udnytte de muligheder, som
den nye planlov giver i forhold til at fremtidssikre kommunens sommerhusområder
og forbedre lokale forhold i respekt for natur
og landskab.
Udlæg af et nyt sommerhusareal i gåafstand til Løkken og byens turistattraktioner
vil styrke det samlede Løkken-område som
attraktivt ressortområde med stærke signaturoplevelser indenfor de stedbundne
potentialer i forhold til natur og kultur samt i
øvrigt styrke byens restaurant- og butiksliv.
Det er vurderingen, at der er efterspørgsel efter udlejningssommerhuse indrettet
til stor- og flergenerationsfamilier og med
fællesfaciliteter til leg og ophold i området.
Sommerhusområderne nord og syd for
Løkken er fuldt udbyggede, og der er kun
enkelte spredtliggende ubebyggede sommerhusgrunde.
Ved at udlægge nyt sommerhusområde ved
Løkken kan Hjørring Kommune sikre vækst
og udvikling for turisme- og oplevelseserhvervet samt forbedre lokale forhold.

1. ansøgningsrunde i 2017
I forbindelse med 1. ansøgningsrunde i
2017 ansøgte Hjørring Kommune om 40
sommerhusgrunde i nyt sommerhusareal
på østsiden af Furreby Kirkevej nord for
Løkken.
I forslag til landsplandirektiv for udlæg og
omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som Erhvervsstyrelsen har
sendt i offentlig høring frem til 20. maj 2019,
har Hjørring Kommune fået 9 tildelt ud af de
40 ansøgte sommerhusgrunde ved Løkken.
2. ansøgningsrunde i 2019
Hjørring Kommune ønsker nu i forbindelse
med 2. ansøgningsrunde at udlægge de
resterende sommerhusgrunde ved Løkken.
Hjørring Kommune ansøger derfor om:

Området ved Løkken, som ønskes udpeget til nye sommerhusgrunde, er nærmere
beskrevet i de efterfølgende sider.
For at imødekommet kravet om, at nye
sommerhusgrunde skal byttes med ubebyggede sommerhusgrunde i forholdet 1:1 i de
kommuner, hvor det er muligt, har Hjørring
Kommune gennemgået alle sommerhusarealer med henblik på at finde uudnyttede
sommerhusarealer, som opfylder statens
kriterier.
I ovennævnte forslag til landsplandirektiv
udtages 32 grunde ved Skiveren af planlægningen.
Hjørring Kommune kan ikke pege på yderligere uudnyttede sommerhusarealer, som
opfylder statens kriterier.

Udbygning af nyt sommerhusareal på østsiden af Furreby Kirkevej nord for Løkken
og i direkte tilknytning til det eksisterende
sommerhusområde og de 9 sommerhusgrunde, som indgår i ovennævnte forslag til
landsplandirektiv.
Der ønskes etableret yderligere 31 grunde
på min. 1.200 m² + andel af fællesarealer
og med henblik på stor- og flergenerationsfamilier og med fællesfaciliteter til leg og
ophold i området.
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Løkken - Forslag til nyt udlæg
Nyt sommerhusareal på østsiden af Furreby
Kirkevej nord for Løkken.
Vejadgang skal ske fra Furreby Kirkevej.
Nuværende anvendelse er landbrugsformål og
tre beboelsesejendomme.
Området grænser mod vest op til fuldt udbygget
sommerhusområde og de 9 nye sommerhusgrunde, som indgår i forslag til landsplandirektiv
for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen, som Erhvervsstyrelsen
har sendt i offentlig høring frem til 20. maj 2019.

Areal og antal sommerhuse
6,8 ha
31 sommerhusgrunde og fællesarealer.
Natur-, og landskab- og kulturarvsinteresser
Ingen særlige naturbeskyttelsesinteresser.
Afgrænset i forhold til større sammenhængende
landskab mod nord.
Ligger indenfor beskyttelseszonen omkring
aftalekirken Furreby Kirke.
Zone- og planforhold
Landzone
Ingen kommuneplanramme.
Ingen lokalplan.

Hvorfor nyt sommerhusområde?
Det er vurderingen, at der er efterspørgsel efter
udlejnings-sommerhuse indrettet til stor- og
flergenerationsfamilier og med fællesfaciliteter til
leg og ophold i området i form af f.eks. velindrettet legeplads og multibane.
Der ønskes udlagt 31 grunde på min. 1.200 m²
og fællesarealer.
Løkken har en stærk ferieprofil som den urbane ferieby, der har det hele: En af Danmarks
bedste strande, uendelige hvide klitter, molelejet og et bymiljø, der appellerer til både store
og små. Byen besøges årligt af flere hundrede
tusinde turister. Turismen udgør byens erhvervsgrundlag og er en væsentlig brik i den fortsatte
udvikling af byen.
Løkken-området er af Dansk Kyst-og Naturturisme udpeget som ”stærk destination” med
mulighed for at aktivere et større vækst- og
udviklingspotentiale baseret på den allerede
stærke ferieprofil.
Udlæg af et nyt sommerhusareal i gåafstand til
Løkken og byens turistattraktioner vil styrke det
samlede Løkken-område som attraktivt ressortområde med stærke signaturoplevelser indenfor
de stedbundne potentialer i forhold til natur og
kultur samt i øvrigt styrke byens restaurant- og
butiksliv.
Sommerhusområderne nord og syd for Løkken
er fuldt udbyggede, og der er kun enkelte ubebyggede sommerhusgrunde.
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Nyt sommerhusareal på østsiden af Furreby Kirkevej nord for Løkken

Hjørring Kommune
Papirformat: A4

© SDFE

Løkken
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Forslag til Landsplandirektiv 2019
for udlæg og omplacering af sommerhusområder i kystnærhedszonen
Marts 2019

2

Erhvervsstyrelsen

HJØRRING
KOMMUNE

Områdebeskrivelse

§ 20. Et område på ca. 3 ha ved Furreby
Kirkevej ved Løkken, som vist på Kortbilag E.1 (Furreby Kirkevej, Hjørring) udlægges til sommerhusformål.
Stk. 2. Der må udstykkes op til 9 sommerhusgrunde inden for området.
Stk. 3. Stk. 1-2 finder først anvendelse, når kommunalbestyrelsen har truffet endelig beslutning om tilbageførsel
til landzone for området Skiveren, som
kommunalbestyrelsen skal tilbageføre,

sommerhusområde. Arealet til ny sommerhusbebyggelse ligger

Området ligger på den østlige side af Furreby Kirkevej, mellem

Løkkensvej og Furreby Kirke, i Løkken. Mod vest, ligger et større

ca. 1 km fra kysten ved Skagerrak. Landskabet i området består
overvejende af opdyrkede marker.

Stedsspecifikke bemærkninger
■■

Området indgår i et større område, der er udpeget som kul-

■■

Udlægget og dermed overførsel ved lokalplan er betinget af,

turhistorisk bevaringsværdi.

at sommerhusområdet ved Skiveren tilbageføres, jf. stk. 3.

jf. § 23.

Erhvervsstyrelsen

22
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Helhedsplan for Løkken
Hvad er udfordringerne for Løkken? Og hvordan dyrker vi byens potentiale for udvikling?
Disse spørgsmål stiller vi skarpt på i denne helhedsplan for Løkken. Helhedsplanen skal
ses som en udviklingsplan, hvor der arbejdes med de store linjer.
Ingen kender byen bedre end dem, som bor der. Derfor er helhedsplanen for Løkken
lavet med afsæt i borgernes stemme. Alle borgere over 18 år har haft mulighed for at
svare på et spørgeskema omkring byens potentialer for udvikling. Efterfølgende er der
afholdt fokusgruppemøder med udvalgte borgere. Samtidig har vi haft workshops med
skoleklasser og besøgt virksomheder i byen.
Helhedsplanen består af 3 dele. ”Byen i dag” som består af en analyse, hvor bl.a. byens
fysiske struktur, mødesteder og de blå og de grønne strukturer beskrives. ”Byen i gang ”
som er en gennemgang af aktuelle projekter, der har betydning for byens udvikling. ”Byen
i fremtiden” beskriver principper for byens udvikling, hvor der fokus på at udnytte byens
potentialer.
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Løkken - den urbane badeby
Løkken er feriebyen med det hele: En af Danmarks bedste strande, uendelige hvide
klitter og et bymiljø, der appellerer til både store og små. Ikke uden grund besøger
flere hundrede tusinde turister hvert år Løkken. Turismen udgør byens
erhvervsgrundlag og er en væsentlig brik i den fortsatte udvikling. Samtidig er byens
beliggenhed, kulturarv, Vesterhavsattraktioner og relativt korte afstand til Hjørring og
Aalborg med til at trække nye borgere til. Alle fremtidige tiltag vil derfor have fokus på
at gavne hverdagslivet i Løkken og styrke byens image som en moderne urban
badeby.

Nærhed mellem by og hav
I Løkken er by og hav nærmeste naboer. De rekreative og aktive muligheder som
nærheden åbner op for, kan bruges til at løfte den fortsatte udvikling af bosætning og
turisme i byen. Ved at have et særligt turismemæssigt fokus på aktiv ferie rammer vi et
bredt publikum, hvor de unge inviteres ind i bybilledet igen. Særligt udviklingen omkring
Løkken Moleleje kan bruges til at tiltrække folk på tværs af interesser og alder, der kan
smitte af på livet i bymidten.

Bygger på historie
Bygningerne i Løkken fortæller en historie om skudehandel, badeby og kystfiskeri. Dette
afspejler sig tydeligt, når man bevæger sig igennem byens kvarterer. Selvom vi fremover
vil give bygningerne i midtbyen et kvalitetsløft, vil det ske med respekt for historie og
kulturarv. En bygningsfornyelsesstrategi vil udstikke retning og inspirere i forbindelse
med både igangværende og fremtidige renoveringer af huse og områdefornyelser i
bymidten. I forhold til bosætning skal den del af Løkken udvikles som den kulturhistoriske
bydel. Ligesom bygningskulturen er i fokus i midtbyen, vil vi også have fokus på
bevarelse af andre historiske bygninger, fx byens gamle sommerhuse, der ligger mellem
havet og byen.
Historiske stier og slipper giver adgang til passage mellem de gamle fiskerhuse og er
med til at sikre den unikke nærhed mellem by og hav i Løkken. Disse stier er
karakteristiske for byen og et vigtigt stykke kulturarv, der skal synliggøres og bevares for
eftertiden.
Kystfiskeriet har sin helt egen plads i Løkkens historie. Det skal vi værne om og fortsat
gøre til en naturlig del af byens identitet. Af denne grund vil vi arbejde for at bevare et
aktivt, professionelt kystfiskeri i byen.
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Hvor skal vi sove i nat?
Løkken skal byde på et rigt udvalg af muligheder for overnatning af høj kvalitet. Både i og
tæt på Løkken. Nærheden til naturen skal være et bærende element i udviklingen af
faciliteterne. Løkken Klithotel er et eksempel på, hvordan naturen kan tænkes ind i et
overnatningsprodukt. Også andre, fx campingpladser, kan med fordel arbejde med
inddrage naturen i eget produkt.

Fast adresse i naturen
Også i forhold til helårsbeboelse skal naturen være med til at løfte kvaliteten. I den
sydøstlige del af Løkken, hvor der ikke er direkte forbindelse til havet, er der potentiale i at
udbygge et net af grønne forbindelser og udnytte nærheden til golfbane og idrætsanlæg.
Da nye boligområder netop udlægges i denne del af byen, vil det være oplagt at udvikle
det som “den grønne og aktive bydel”. Herfra skal der være nem adgang til de rekreative
og aktive muligheder. Der er et potentiale i at udvikle Nybæk Plantage med forskellige
friluftsaktiviteter og binde plantagen bedre sammen med byen.
Boligudvikling kan også ske ved at omdanne eksisterende boliger. Det tidligere
sommerhusområde mellem Klostergrøften og Harald Fischers Vej har et stort potentiale
for at udvikle sig til et attraktivt område med god forbindelse til klitter og hav. En
omdannelse af området skal tage udgangspunkt i områdets identitet og helt særlige
karakter.
Byudviklingen har over en årrække bevæget sig mod øst ind i landet. Fremover skal vi
vurdere om udviklingen også kan ske i andre retninger, fx mod nord, hvor der er nærhed
til kysten.

Gode forbindelser
En væsentlig forudsætning for et velfungerende hverdagsliv er forbindelserne i byen.
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Skole og fritidstilbud skal være let tilgængelige, så forældre føler sig trygge ved at sende
børn ud i trafikken. Samtidig kan gode forbindelser til strand og natur motivere til, at
borgerne kommer ud og rører sig. Derved kan vi understøtte de sunde initiativer i byen.

Mødesteder i fokus
Løkken skal være en by med puls og liv - året rundt. Derfor vil vi arbejde aktivt med byens
formelle og uformelle mødesteder, så vi kan styrke sociale relationer og dynamik.
Mødestederne skal gøre det muligt for borgere og turister at mødes på tværs af alder og
interesse.
Et af byens centrale mødesteder er Torvet, som skal fremstå harmonisk og
sammenhængende. Det arbejde er allerede i gang via områdefornyelsen. Fremover skal
det videreføres gennem en plan, der sikrer arkitekturen og sammenhæng ved ny
bebyggelse.

Turisme som løftestang
Turismen er katalysator for erhvervsudviklingen i Løkken og rummer et enormt uudnyttet
potentiale. Al udvikling vil selvfølgelig ske under hensyntagen til helårsbyen, så turister og
helårsbeboere kan leve side om side. Der skal også være plads til at udvikle det mere
traditionelle erhverv, så der fortsat er et differentieret erhvervsliv til at understøtte byens
udvikling.
Løkkens stolte naturværdier og kulturkvalitet skal kunne bruges i markedsføringen af
virksomhedernes produkter. På denne måde bliver det en del af virksomhedernes image
at ligge i Løkken.

Visionskort for Løkken
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Klik rundt i kortet for ideer til fremtidige tiltag.

Principper for byens udvikling
Udviklingen af Løkken skal ske på baggrund af de stedbundne potentialer som en
urban badeby, der kan rumme både bosætning og turisme.
Historien om Løkken som byen ved havet skal bevares og tænkes ind i den fremtidige
udvikling af byen.
Midtbyen skal udvikles som den kulturhistoriske bydel, hvor der også er plads til
moderne urbane liv.
Udbygning af grønne forbindelse og nærhed til aktiviteter skal bruges i en fremtidig
udvikling af boliger øst for Løkkensvej.
Turismen skal understøttes gennem Løkkens kulturarv og via naturens aktive og
rekreative potentialer.
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Løkken i dag
Løkken har en enestående placering ved kysten med klitlandskab, en af Nordeuropas
bedste badestrande og Vesterhavet. Historien om et samfund i et barsk klima, der har
udviklet sig fra skudehandel til fiskeri-, stations- og badeby aflæses tydeligt i bybilledet og
giver byen sjæl. Løkken er hjørnestenen for turisme i Hjørring Kommune, og byen
rummer et særligt element med nærheden mellem strand og bymiljø. Særligt om
sommeren emmer byen af liv. Samtidig ligger Løkken tæt på Hjørring og Aalborg, og
Løkken har potentiale både som bosætnings-, turist- og badeby.
Byen har godt 1550 indbyggere, et indbyggertal der har været svingende siden
årtusindeskiftet, men som forventes at falde jævnt frem mod 2028 til knap 1450
indbyggere.
Det er særligt en stor vægt af seniorer, der præger befolkningssammensætningen i
Løkken, og befolkningen er generelt ældre end gennemsnittet for hele kommunen.
Samtidig er antallet af børnefamilier i Løkken markant lavere end i resten af kommunen.
Sammenlignet med resten af kommunen står en stor andel af boligerne i Løkken tomme.
I Løkken står ca. en tredjedel af boligmassen tom, mens tallet for resten af kommunens
byer er ca. en tiendedel. Tallet i Løkken dækker imidlertid også over ferieboliger og derfor
er det reelt et lavere antal boliger, der står tomme.
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Byens fysiske struktur
Løkken grænser mod syd og nord op til store sommerhusområder, ligesom en del af
boligmassen i Løkken by anvendes som fritidsboliger. Løkken ligger ud til kysten og der
er direkte adgang fra byen til stranden via Ny Strandvej, Sdr Strandvej og Ndr Strandvej.
Særligt forbindelsen fra Torvet via Sdr Strandvej til stranden og molelejet forbinder strand
og bymiljø og er en central nerve for byen. På det stræk samt i de centrale dele af Løkken
ligger en række butikker, dagligvareforretninger, restauranter, caféer og kiosker, der
besøges hele året, men i særdeleshed i sommerhalvåret. En del af
udvalgsvarebutikkerne er lukkede i vinterhalvåret, hvor turismen ikke skaber liv i Løkken. I
forbindelse med ankomsten i den nordlige del af Løkken, ligger der et lokalcenter med to
dagligvarebutikker.
Løkkensvej, som er en gennemkørende vej med to spor i hver retning gennemskærer
byen, og adskiller den i en østlig og vestlig del, da der kun er få krydsningsmuligheder.
Når man kommer til Løkken fra den nordligste rundkørsel mødes man af massiv
iøjnefaldende bebyggelse og skiltning. Den sydlige ankomst til Løkken har en mere grøn
karakter.
Vest for vejen ligger stranden, de ældste boligområder, bymidten med forretninger og
restauranter samt sommerhusområderne. Det er også denne del, der rummer Løkkens
rige bygningskulturarv i form af skudehandelstidens øst- og vestvendte huse, pakhuse,
badehoteller og den karakteristiske bebyggelse fra stationsbytiden. Der ligger en række
velbevarende og vedligeholdte bygninger i Løkken, men der er også mange bygninger i
bymidten, som fremstår slidte, og særligt bagsiderne er med til at skæmme byen fra
vandsiden, og give oplevelsen af bygningerne præg af kulisse. Nordligst i Løkken
omkring Aavej ligger et gammelt sommerhusområde, der består af små ydmyge træhuse
på små grunde, som er blandet med større og mere moderne parcelhuse.
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Øst for Løkkensvej er der siden 1960’erne løbende opført boliger. Der ligger et meget
sammensat erhvervsområde i den nordøstlige del af Løkken, hvor der ligger alt fra
produktionsvirksomheder, håndværksvirksomheder til butikker med pladskrævende
varegrupper og oplevelsesvirksomhed i form af Action House.
Der er en bred palet af overnatningsmuligheder i Løkken i form af sommerhuse,
campingpladser, hoteller og vandrerhjem.
Løkken har et omfattende stisystem, der har til formål at sikre forbindelse på tværs af
Løkkensvej og til stranden. Stisystemet er knyttet op til overordnede ruter i form af
Vestkyststien og North Sea Trail, og en del af færdslen foregår på vejnettet. Helt særligt
for Løkken er de små ”skjulte” stier: slipper og smøger, der går på tværs af private
ejendomme, men hvor der er offentlig adgang. Slipperne skaber ikke forbindelse til et
overordnet stisystem, men har mere karakter af små genveje i byen og forbindelser til
klitterne. De er en del af Løkkens kulturarv, idet de er spor efter de gamle
bevægelsesmønstre mellem husene, der blev dannet inden matrikuleringen af Løkken.
Løkken har et meget aktivt foreningsliv bl.a. med en velfungerende idrætsforening.
Friluftslivet danner ramme om andre foreningsaktiviteter, der særligt knytter sig til hav,
strand og Løkken Moleleje.
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Det grønne og blå
Løkken fremstår ikke som en grøn by, men naturen ligger i kanten af byen og udgør et
potentiale for at blive inddraget i byudviklingen.
Løkken grænser op til Vesterhavet med den brede sandstrand og klitlandskabet, som
både landskabeligt og naturmæssigt har en høj værdi. Klitterne er hjemsted for flere
sjældne insektarter, hvoraf flere er på den danske rødliste over arter, der er risiko for at
uddø i Danmark. Det er især de vestligste dele af Løkken, der er præget af at ligge opad
klitterne, hvor sandet fyger ind i byen og klitterne er synlige på bagsiden af bebyggelsen.
Vandløbet Klostergrøften afgrænser Løkken mod nord og adskiller byen fra det nordlige
sommerhusområde. Øst for Løkken består landskabet af dyrkede marker. Nybæk
Plantage ligger i kanten af byen sydøst for Løkken og er et større skovområde, der
primært er bevokset med grantræer.

Fra kysten kan man fornemme en grøn kile gennem Løkken. Den går via Vendsyssels
Plantage syd for Løkken Idrætscenter henover Fredskovsarealet øst for Løkkensvej og
videre over Løkken Stadion samt golfbanerne. Kilen forbinder kysten med det åbne land,
og kan derfor udgøre en væsentlig rekreativ værdi, hvis den anvendes i byudviklingen.
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Mødesteder og identitetsskabende elementer
Mødestederne i Løkken knytter sig primært til hverdagens gøremål. Det vil sige, at man
mødes i hallen/idrætsforeningen, på skolen, i børnehaven, i butikkerne, i naturen og i
midtbyen. På stranden og i naturen mødes man året rundt, mens midtbyen oftest er
mødested om sommeren.
Hele kyststrækningen med hav, strand og klitter er i sig selv identitetsskabende for
Løkken, og strækningen rummer samtidig mange af de elementer, der er med til at tegne
Løkken. Løkken Læmole og kystfiskeriet i tilknytning dertil er vigtigt for identiteten og et
væsentligt element i forhold til turismen. Badehusene i Løkken ”Den Hvide By” er et helt
karakteristisk kendetegn for Løkken.

De første badehuse blev opstillet i 1895 og vidner om Løkkens overgang til badeby.
Derudover findes en række vartegn, som kendetegner Løkken: bunkers, sømærket,
signalmasten og redningshuset. Sidstnævnte blev voldsomt beskadiget under en
vinterstorm i 2015, men efter et samarbejde mellem kommunen, lokale foreninger og
løkkenborgere lykkedes det at renovere og sikre huset. Sagen vidner om, hvor stor
betydning redningshuset har for løkkenborgernes identitet.
Derudover er Løkken ramme for oplevelser i form af Action House og den årlige
Løkkenkoncert, der er kendetegnene for Løkken og som trækker folk til byen.
Løkkens rige bygningskulturarv i form af de oprindelige øst-vestvendte huse og pakhuse
fra skudehandlertiden, fiskerhusene og stationsbyens bygninger er med til at give
identitet og autencitet til byen.
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Klik rundt i kortet og læs om byens mødesteder og identitetsskabende elementer.
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Hvorfor bor man i Løkken?
Den væsentligste grund til, at man bor i Løkken er naturkvaliteterne med hav og strand.
Det er også en væsentlig grund, at man kendte nogen i byen i forvejen, eller at man er
født og opvokset i byen.
Det ubetinget bedste ved at bo i Løkken er nærheden til havet og den indbydende strand.
Gode muligheder for daglige indkøb og det liv som turismen skaber, er også betydeligt
for løkkenborgerne. Herefter kommer byens trygge størrelse, kulturarven og mulighed for,
at børn selv kan gå og cykle til fritidsaktiviteter.
Der er mange, som har en fritidsbolig i Løkken. Den væsentlige årsag hertil er nærheden
til hav, strand og natur. Derudover er det væsentlige grunde, at man har besøgt byen som
turist og at der er en charme ved at have en fritidsbolig i en by, hvor der så stor forskel på
byens puls sommer og vinter. Det er ganske få med fritidsbolig, der er født og opvokset i
byen.
Det absolut bedste ved at have fritidsbolig i Løkken er beliggenheden ved hav og strand.
Dernæst er det muligheden for daglige indkøb, byens trygge størrelse og det faktum, at
turisterne skaber liv i byen.
Dette understreges af nedenstående citater fra borgerne i Løkken:
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Løkken i gang
Der er gennem de seneste år arbejdet med flere udviklingsprojekter i og omkring
Løkken, og mange af projekterne er fortsat under udvikling og realisering.
Projektet Løkken Moleleje skal skabe grundlag for nye aktiviteter i moleområdet og styrke
sammenhængen mellem by og hav til gavn for lokale og turister. Projektets 1. etape – en
renovering og opgradering af Løkken Læmole – er gennemført, og der arbejdes videre
med projektets næste etaper – renovering af fiskernes bygninger, etablering af et
friluftshus og etablering af bedre adgang for alle til mole og hav – i de kommende år.

”Løkken gentænkt som urban badeby” er et områdefornyelsesprojekt, der udvikles og
realiseres i et tæt samarbejde mellem borgerne i Løkken og Hjørring Kommune i
perioden 2015-2019. I projektet prioriteres fire konkrete områder:
Der skal arbejdes med forbindelsen mellem Løkken Læmole og Torvet, således den
tætte sammenhæng mellem by og hav tydeliggøres, og man visuelt ledes gennem
strøget enten mod byen eller havet.
I det strøg ligger to markante pladser, parkeringspladsen ved Sdr. Strandvej og Torvet,
som skal forskønnes. Parkeringspladsen skal forskønnes og have en
multifunktionalitet, der muliggør en alsidig anvendelse, når behovet for ledig
parkeringskapacitet er lavt. Torvet skal kunne rumme både højsæson og lavsæson,
således det danner ramme om ferielivet i sommerperioden, hvor butikslivet blomstrer,
mens det skal have en mere rekreativ anvendelse resten af året, hvor flere butikker
holder lukket. Derigennem er det tanken, at der skal være liv på Torvet året rundt.
Der skal udarbejdes en bygningsfornyelsesstrategi. Løkken skal kunne tilbyde gode,
velholdte bygninger og boliger til både nuværende og kommende borgere. Der skal
være boligtilbud til alle, herunder både små og store familier, par og singler i alle
aldersgrupper, herunder ”det grå guld”. Bygningsfornyelsesstrategien skal give
eksempler på, hvordan boligerne kan renoveres nutidigt med respekt for kulturarven,
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således de svarer til boligefterspørgslen.
De ”hemmelige” stier skal sikres og synliggøres. Stierne er en del af Løkkens
historiske udvikling og det skal sikres, at de ikke forsvinder over tid. Derfor skal der
arbejdes med en synliggørelse og tilknytning til øvrige stier, så en større del af såvel
turister som helårsbeboere kan benytte dem, og komme tættere på Løkkens historie.
Hjørring Kommune har fået godkendt projektet Løkken Klithotel som et af 10
forsøgsprojekter ved de danske kyster. Projektet indeholder et nyt hotel i Løkken, 14
satellitværelser placeret i klitten ”udenpå” Løkken, den anderledes wellnessfacilitet
”Nordlysbadet” og muligheden for at udnytte vandtårn, redningshus og 10 badehuse i
forbindelse med hoteldriften. Projektet skal realiseres af private investorer, og indsatsen i
den kommende periode er koncentreret om at tiltrække investorer.

Naturstyrelsen og Hjørring Kommune arbejder i fællesskab med et bynært
skovrejsningsprojekt ved Løkken. Projektet skal forbinde byen og Nybæk Plantage, og
målet er, at der etableres et offentligt skov- og naturområde af høj rekreativ og
naturmæssig værdi og at sikre grundvandsinteresser i området. Borgerne i Løkken
involveres i planlægningen af den nye skov, og hvis projektet realiseres, bliver der
mulighed for at etablere nye friluftsfaciliteter til glæde for borgere og turister.
I forlængelse af turismeudviklingsprojektet ”Kvalitetsløft i Løkken” har 10
fødevarevirksomheder besluttet at etablere et netværk, der samarbejder om
kvalitetsudvikling af fødevarer og fødevareoplevelser i og omkring Løkken.
En af byens største turistvirksomheder Action House planlægger en større udvidelse af
deres aktiviteter. I mange år har Action House kunnet tilbyde forskellige
indendørsaktiviteter såsom gokart og bowling, men i fremtiden ønsker Action House at
supplere med en række udendørsaktiviteter for hele familien. I samme del af byen
planlægges for en udvidelse af det eksisterende butiksområde.
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Klik rundt i kortet og læs om de igangværende projekter i byen.
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Kystbyer og sommerhuse
Hjørring Kommunes kyststrækning strækker sig over mere end 50 km langs
Jammerbugt og Tannisbugt. Kyststrækningen indeholder en række markante kystbyer,
attraktive sommerhusområder og værdifulde kystlandskaber.

Kystturisme
Kystturismen er den dominerende turisme i Hjørring Kommune. For at kunne fastholde
kystbyernes tiltrækningskraft skal der ske en udvikling med respekt for miljøet og
lokalbefolkningen. Hjørring Kommune vil arbejde for at sikre spændende kystbyer med
udgangspunkt i byernes historie og med henblik på, at byerne er attraktive for både
fastboende og turister.

Hirtshals
Hirtshals er den rå havneby, som ligger forblæst på kanten af havet. Havet, landskabet og
naturen er unik og gør byen til et helt særligt sted at bo, arbejde og besøge. Byens
særlige mentalitet er formet af havet, og samtidig har byen en stærk lokalhistorie, der
udspringer af havet, fiskeriet og færgefarten. Byen er kendt for Nordsøen Oceanarium, der
er Nordeuropas største akvarium med knap 200.000 besøgende om året. Havnen er
byens største potentiale i forhold til arbejdspladser, transport og mulighed for oplevelser
og byliv for byens borgere samt besøgende og turister.
Hjørring Kommune har fokus på at binde byen, havnen og naturen tættere sammen, at
forskønne byen og at styrke hverdagslivet i byen samt en fortsat udvikling af havnen og
erhvervslivet – læs mere i helhedsplanen for Hirtshals.

Løkken
Løkken er den urbane ferieby, som har det hele: En af Danmarks bedste strande,
uendelige hvide klitter og et bymiljø, der appellerer til både store og små. Ikke uden grund
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besøger flere hundrede tusinde turister hvert år Løkken. Turismen udgør byens
erhvervsgrundlag og er en væsentlig brik i den fortsatte udvikling. Samtidig er byens
beliggenhed, kulturarv, Vesterhavsattraktioner og relativt korte afstand til Hjørring og
Aalborg med til at trække nye borgere til.
Hjørring Kommune har fokus på at gavne hverdagslivet i Løkken og styrke byens image
som en moderne urban badeby – læs mere i helhedsplanen for Løkken.

Lønstrup
Lønstrup er i dag først og fremmest kendt som turistby, men byen rummer også
strukturer, der vidner om tiden som fiskerleje og skudehandelsplads. Lønstrup er en af
de byer, hvor kulturarven træder tydeligst frem og skaber et særligt miljø. Det drejer sig
eksempelvis om bymidten langs Strandvejen med oprindelige pakhuse, fiskerboliger og
hoteller samt de 12 velbevarede sommervillaer på bakken ovenfor byen. Bylivet er
kendetegnet ved de mange kunstnere, og det afspejler sig blandt andet gennem byens
mange gallerier og kunsthåndværkere, som tiltrækker mange besøgende og turister.
Byen har et stærkt foreningsliv, som bl.a. driver Lønstrup Café Bio.
Hjørring Kommune har fokus på at skabe balance mellem fortsat udvikling af
turisterhvervet og fastholdelse af et attraktivt hverdagsliv i Lønstrup. Kommunen har et
særligt fokus på bevaring af byens særlige værdier i form af de oprindelige bygninger, det
tætte gademiljø og indpasningen i landskabet

Tversted
Tversted er sammen med sommerhusområderne langs kysten på begge sider af byen
en af kommunens mest betydende turistmål. Byen er kendetegnet ved flere mindre
butikker, restauranter, caféer og lignende, som har et naturligt tilhørsforhold til byen, og er
ikke præget af diskoteker, grillbarer, sommerbutikker mv. En sådan kvalitativ turisme
efterspørges af stadig flere turister og besøgende. Byen har et stærkt foreningsliv, som
bl.a. arrangerer Tversted Jazzy Days, Tversted Marked mv.
Hjørring Kommune har fokus på at skabe balance mellem fortsat udvikling af
turisterhvervet og fastholdelse af et attraktivt hverdagsliv i Tversted. Kommunen har et
særligt fokus på byens autencitet, der bygger på fred, ro og natur, og som samtidig formår
at byde på markante, kulturelle oplevelser.

Nr. Lyngby
Nr. Lyngby ligger ved en barsk kystskrænt, som er under stadig nedbrydning og betyder,
at der løbende forsvinder bygninger. Byen er omgivet af sommerhusområder på alle sider
og er kendetegnet ved det store feriecenter og campingpladsen i den nordlige ende af
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byen. Borgerforeningen har etableret Solnedgangspladsen, som er udsigtsplads på
kanten af havet.
Hjørring Kommune har fokus på at fastholde bysamfundet med bymæssige funktioner
som et centrum for de omkringliggende sommerhusområder og oplandet. Kommunen
har et særligt fokus på feriecentrets fremtidige anvendelse som enten sommerhuse eller
boliger. Kommunen vil undersøge muligheden for at etablere erstatningsgrunde og
-placeringer for de grunde, bygninger og de funktioner, som forsvinder i havet.

Helårsbeboelse
I Hirtshals, Lønstrup og Tversted samt dele af Løkken er gennem planlægningen fastsat
bestemmelser om, at boliger skal anvendes til helårsbeboelse. En fastholdelse af
helårsbeboelse er under pres på grund af faldende befolkningstal i kystbyerne, som
betyder, at det kan være rigtigt svært at sælge sin bolig.
Hjørring Kommune vil i den kommende planperiode arbejde med denne problemstilling i
en proces med borgerne i den enkelte by.

Sommerhusområder
Der er omkring 6.000 sommerhuse i kommunen, der hovedsageligt ligger i en smal
bræmme langs kysten i tæt sammenhæng med den omkringliggende natur.
Sommerhusområderne er generelt kendetegnet ved en høj kvalitet med store og åbne
grunde, bygninger af begrænset størrelse og en tilpasning af bebyggelsen til naturen og
landskabet.
Hjørring Kommune ønsker at fastholde de nuværende sommerhusområder som
attraktive feriemål for turister. Kommunen vil arbejde for, at områdernes særlige kvaliteter
bevares og samtidig give mulighed for, at nedslidte sommerhuse kan udskiftes med nye
moderne lavenergi huse, der kan anvendes året rundt.
Hjørring Kommune vil arbejde for, at der kan udlægges nye sommerhusområder langs
kysten – eventuelt i sammenhæng med, at uudnyttede områder udgår af planlægningen.

Erstatningsgrunde
Kysterosionen betyder, at der over tid visse steder langs kysten forsvinder
sommerhusgrunde. For at imødekomme de berørte sommerhusejere vil Hjørring
Kommune arbejde for, at der kan gennemføres en ny planlægning for
sommerhusområder, hvor dele af fællesarealer inddrages som erstatningsgrunde, eller
der etableres nye sommerhusgrunde bag sommerhusområdet. En sådan proces skal
gennemføres i en dialog med sommerhusområdets ejere, grundejerforeninger og
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omkringliggende grundejere.
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Turisme
Hjørring Kommune er blandt de 10 største turistkommuner i Danmark. Turismen
tiltrækkes i stor udstrækning af kommunens stedbundende potentialer; de brede og rene
sandstrande, den barske natur, de landskabelige værdier og kulturarv. Som et af
kommunens væsentligste erhverv, med et stort udviklingspotentiale, er der er et særligt
behov for løbende at vedligeholde og forbedre kvaliteten af de eksisterende tilbud og
services. Turismeudviklingen skal ske i samarbejde med kommunens borgere og
erhverv.

Basale turistservice
Den basale turismeservice skal være i orden, når turisterne besøger et ferieområde.
Denne service omhandler adgang til offentlige toiletter, affaldsordninger, der giver
mulighed for at man kan komme af med sit affald på offentlige områder, vedligeholdelse
af nedgange og nedkørsler til strande, strandrensning, parkeringsarealer og sikkerhed
for rent badevand. Den basale turistservice er derfor et strategisk arbejdsområde, som
Hjørring Kommune vil have stor fokus på. Herunder at sikre, at kommunens store
attraktioner har de rette faciliteter til kunne servicere de mange gæster.

Kystbyer og indland
Kystturismen er aktuelt den mest dominerende ferieform i Hjørring Kommune. For at
kunne fastholde kystbyernes tiltrækningskraft skal der ske en udvikling med respekt for
miljøet og lokalbefolkningen. Spændende kystbyer, hvor der tages hensyn til byernes
udseende er således et aktiv for såvel turister som borgere. Derfor prioriteres en fortsat
produktudvikling af turismeerhvervet sammen med investeringer der gør at kystbyerne er
attraktive og levende bymiljøer for de fastboende.
Hjørring Kommune vil arbejde for at styrke udviklingen af kystens bagland for at kunne
aflaste de mest besøgte kystområder og for at styrke balancen mellem kystområder og
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aktiviteter i indlandet. Med afsæt i baglandets store natur- og landskabsværdier vil der
være fokus på at sikre et bredt spektre af attraktioner.
Hjørring by er en vigtig turistdestination i sig selv. Byen har et væld af attraktioner inden for
kunst og kultur, som tiltrækker mange forskellige målgrupper. Det nye Vendsyssel Teater
er et fyrtårn, som vil skabe opmærksomhed. Det er vigtigt, at de besøgende får en rigtig
god oplevelse, når de besøger Hjørring og får lyst til at vende tilbage. Derfor vil Hjørring
Kommune aktivt understøtte et attraktivt og levende bymiljø.

Attraktive overnatningsmuligheder
Hjørring Kommune er Nordjyllands anden største turismekommune målt på
overnatninger. Kommunen har et alsidigt udvalg af overnatningsmuligheder som
feriecentre og hoteller, sommerhuse, vandrerhjem, campingpladser, primitive
overnatningspladser og shelters. Hjørring Kommune vil have fokus på at højne kvaliteten
af kommunens overnatningsmuligheder og øge kapaciteten, hvor det er
hensigtsmæssigt.
Siden 2012 har Hjørring Kommune haft fokus på at motivere sommerhusejerne til at
højne kvaliteten af kommunens sommerhuse via energirenovering og modernisering for
på den måde at gøre sommerhusene og gerne flere af dem mere attraktive for udlejning
– også uden for højsæsonen.
For at sikre en høj overnatningskapacitet skal de eksisterende hoteller og feriecentre
indenfor de kystnære byzoneområder fastholdes til hotelformål.

Bredt samarbejde
For at få den ønskede udvikling af kommunens turisme er det nødvendigt at kommune,
erhverv og organisationer er sammen om at skabe udvikling. Turismeudviklingen i
Hjørring Kommune er etableret omkring et stærkt netværkssamarbejde med en række
lokale, regionale og nationale samarbejdspartnere. Det nye turismesamarbejde med et
fælles turismeudviklingscenter og en turismeudviklingschef for hele Hjørring Kommune
vil være omdrejningspunkt for samarbejdet med de lokale turistforeninger og erhverv,
Toppen af Danmark samarbejdet og Destinationsselskab Nordjylland.
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