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Hjørring Kommune
Teknik- & Miljøområdet

Vedr. høring om miljøscreening i forbindelse med ny lokalplan for Hotel Fyrklit, Hirtshals.
FBL-Hjørring har ikke egentlige bemærkninger til screeningen, men vil gerne fremkomme med nogle
bemærkninger i forhold til tankerne om at udpege hotellet som bevaringsværdigt.
Vi finder tanken om udpegningen interessant og støtter den. Vi spekulerer på, om det er fast procedure
at overveje sådanne udpegninger ved udarbejdelse af lokalplaner for områder med eksisterende
bebyggelse. Vi kan kun opfordre til, at det gøres til en fast procedure, såfremt det ikke allerede er
tilfældet.
Udpegningen minder os også om, at udpegningsgrundlaget i de fire tidligere kommuner, der nu udgør
Hjørring kommune, er temmelig forskelligt. Der mangler endnu en screening i de gamle Hirtshals,
Løkken-Vrå og Hjørring kommuner. Når man her vil udpege et Friis & Moltke-byggeri som
bevaringsværdigt, kan det især føles forkert, at man ikke også ser på de øvrige byggerier i kommunen,
som tegnestuen står bag. Men yderligere en lang række emner, såvel enkeltbygninger som større
bygningsmiljøer kunne kandidere til en status som bevaringsværdig. Et par eksempler er: Vennebjerg
Mølle med omgivelser, Hirtshals rådhus, Mygdal mejeri (som den gamle Hjørring Kommune har støttet
vedligeholdelsen af), Græsvangen i Hjørring samt politistationen i Hirtshals. Og der kan naturligvis
nævnes langt flere.
Derudover er kommuneplanens kort med bevaringsværdige bygninger, så vidt vi i FBL-Hjørring kan
vurdere, ikke retvisende. For eksempel mener vi, at Frelsens Hærs bygning i Lollandsgade, Hjørring,
optræder som bevaringsværdig i lokalplan 111.13a, logen på hjørnet af Dronningensgade og Kochsvej,
Hjørring, og frikirken på det modsatte hjørne i lokalplan 111.8 og Kongensgade 9, Hjørring, i lokalplan
111.8a. Endelig er lokalplan 480.14 en bevarende lokalplan for Mårupgård, Lønstrup. Ingen af disse
bygninger optræder på kommuneplanens kort, og vi kunne forestille os, at der kan findes flere sådanne
eksempler.
Vi håber, at der meget snart kan tages fat på disse mangler.

Venlig hilsen
Søren Thirup
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