
FBL Hjørring       Bilag 3 

 

Kronologi vedr. ansøgning om dispensation vedr. Skolegade 11 og 13, Hjørring 

14/10 2011: ansøgning om dispensation fra lokalplan 111.6 vedr. ejendommene Skolegade 11 og 13 

til at nedrive ejendommen Skolegade 11 samt opføre ny bebyggelse på begge ejendomme i 2½ 

etage udsendes som nabohøring af Hjørring Kommune til naboer og i kopi til FBL Hjørring og 

Vendsyssel Historiske Museum. (se bilag 4). 

30/10 2011: svar på nabohøringen fra FBL Hjørring (bilag 5), hvori man advarer mod såvel 

nedrivning som etagehøjde, og hvor man samtidig anfører, at en dispensation går meget tæt på 

lokalplanens formålsbestemmelser. Man påpeger desuden en række faktuelle fejl i det udsendte 

materiale. FBL Hjørring har hverken modtaget kvittering eller svar på denne skrivelse.  

Det kan supplerende anføres, at Vendsyssel Historiske Museum har svaret på nabohøringen den 

28/10. Man har både svaret som nabo, hvor man protesterer mod såvel nedrivning som etagehøjde 

og påpeger en faktuel fejl i materialet, og som museum.  I sidstnævnte skrivelse udtrykker man 

forventning om, at der vil blive en særlig høring af de to sager ud over nabohøringen Museet har 

ikke modtaget kvittering eller svar på de to skrivelser. 

24/1 2012 (ca.) påbegyndes nedrivning af baghusene til Skolegade 11. Vendsyssel Historiske 

Museum observerer dette og kontakter pr. telefon Hjørring Kommunes sagsbehandler, idet man 

ikke mener, at der foreligger tilladelse hertil. Dette medfører, at nedrivningen midlertidigt stoppes. 

Museet orienterer FBL. 

26/1 2012 modtager museet og FBL mail fra Hjørring Kommune (bilag 6) med en orientering om 

sagsbehandling vedr. ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bygning. FBL finder det 

mærkeligt, at en bevaringsværdig bygning skulle være lettere at nedrive, når den ligger inden for en 

(bevarende) lokalplan end når den ligger udenfor, men tager i øvrigt redegørelsen til efterretning.  

3/2 2012 modtager FBL pr. mail af denne dato (bilag 1a) kommunens afgørelse om dispensation af 

31/1 vedr. såvel nedrivning som etagehøjde (bilag 1b). Nedrivning af først baghuse og derefter 

forhuset genoptages. 

8/2 2012 sender FBL Hjørring en remonstrationsskrivelse til Hjørring Kommune (bilag 2). Pr. 28/2 

er der hverken modtaget kvittering for eller svar på denne skrivelse. 

13/2 2012 afsluttes nedrivningen af forhuset, Skolegade 11. 

 


