
Hjørring Kommune

Indkaldelse af idéer og forslag
Fordebat



Indholdsfortegnelse

Fordebat 3

Baggrund og Sommerhusanalyse 5

Planproces 6

Kommentarer 7

2



Temaplan om sommerhusområder
Hjørring Kommune har på baggrund af en rapport med analyser af kommunens
sommerhusområder igangsat planlægningen for en temaplan om sommerhusområder.

Planlægningen blev igangsat på Teknik- og Miljøudvalgets møde d. 15. marts 2022.

Planlægningen er baseret på anbefalinger fra rapporten og skal sikre nogle overordnede
retningslinjer og rammer for fremtidig planlægning for sommerhusområder i Hjørring Kommune.
Læs mere om baggrunden og se rapporten med analyserne her. 

Langt de fleste sommerhusområder i Hjørring Kommune ligger langs kysten.

Idéer, forslag og synspunkter ønskes
I debatperioden har alle borgere, virksomheder, foreninger, interesseorganisationer og
myndigheder mulighed for at komme med idéer, forslag og synspunkter, som vil indgå i det
videre arbejde.

Hovedspørgsmål:



Hvilke emner er vigtige at regulere i sommerhusområder? Det kan f.eks. være
terrænregulering, beplantning, hegning, byggematerialer, veje og stier eller lignende forhold.
(Skriv gerne for at give idéer)
Hvad skal planlægningen særligt sikre i hhv. de eksisterende sommerhusområder og i de nye
områder?
Hvilke emner er vigtige at regulere i forhold til indpasningen af store sommerhuse i nye og
eksisterende områder?

Du er også velkommen til at komme med synspunkter om andre emner vedr. planlægning for
sommerhuse.

Høringsperioden er fra den 13. September til den 11. Oktober 2022
Du skal sende dine idéer, forslag og synspunkter ved at klikke på den orange "høringsknap" til
højre her på siden. Indkomne kommentarer vises her.

Spørgsmål
Har du spørgsmål, kan du kontakte:

June Gina Heiselberg på tlf. 72336797 eller mail june.heiselberg@hjoerring.dk  
Line Hesselholt Hansen på tlf. 72336772 eller mail line.hesselholt@hjoerring.dk



Baggrund og Sommerhusanalyse
Baggrunden for den kommende planlægning er en rapport med analyser af kommunens
sommerhusområder ift. store sommerhuse, som blev udarbejdet i 2021/2022. 

Rapporten om store sommerhuse og sommerhusområder
Rapporten er udarbejdet for at analysere hvor i kommunen, der med den nuværende
planlægning, kan etableres store sommerhuse og hvilke konsekvenser dette kan have for
områdernes eksisterende kvaliteter og karakter.

Se rapporten om store sommerhuse her. 
Se dokumentet med bilag til rapporten her.

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten er det blevet tydeligt, at der er en række
parametre, der er væsentlige for et områders karakter. Det er parametre som f.eks. landskabet
og terrænets udformning, karakteren og omfanget af den eksisterende beplantning,
vejudformninger og belægninger på veje, indkørsler og parkeringsarealer, omfang og antal
bygninger mm.

Én af anbefalingerne fra rapporten er, at der med fordel kan udarbejdes et overordnet
plangrundlag for sommerhusområder (på kommuneplan-niveau), der foruden at omhandle
retningslinjer ift. indpasning af store sommerhuse, også forholder sig til retningslinjer for
planlægning af eksisterende og nye 'almindelige' sommerhusområder. Dette skal sikre at ny
planlægning forholder sig til de parametre der er karaktergivende for et sted og område.

Retningslinjer og det overordnede plangrundlag skal efterfølgende, og løbende, indarbejdes i
kommende lokalplaner for både eksisterende og nye sommerhusområder.
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Planproces
Planprocessen, for den overordnede planlægning, består af en række faser, hvor offentligheden
inddrages, og politikerne tager stilling til sagen flere gange undervejs. Fordebatten er den første
fase, hvor offentligheden inddrages i processen. Den blå markering viser, hvor i processen
planlægningen er. 

Efter vedtagelsen af den overordnede planlægning skal lokalplaner indeholde de retningslinjer
mv. der er fastsæt i den overordnede planlægning. De emner og bestemmelser der indgår i den
overordnede planlægning har først retsvirkning for borgere og de forskellige områder, når der
udarbejdes nye lokalplaner for områderne.
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Indkomne kommentarer
Hjørring Kommune vil gerne høre din mening. 
 
Du kan indsende dine bemærkninger, kommentarer og indsigelser ved hjælp af funktionen
"Høring - hvad mener du?" her på hjemmesiden. 
 
Oversigt over indkomne bemærkninger, kommentarer og indsigelser:
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