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Planforslagenes formål og indhold 
Planområdet er på ca. 3,2 ha og beliggende i landzone syd for Hjørring. 
 
Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af Kornets Hus, som er et videns- og inspirati-
onscenter med mange forskellige aktiviteter såsom kurser, foredrag, udstillinger osv. - alle 
med udgangspunkt i korn. Udover at give mulighed for opførelse af byggeri giver lokalplanen 
også mulighed for etablering af forskellige udendørs aktiviteter med tilknytning til Kornets Hus. 
 
Lokalplanen omfatter desuden en eksisterende virksomhed, som primært arbejder med pro-
duktion af forskellige kornprodukter. Lokalplanen giver mulighed for udvidelse af virksomhe-
den. 
 
 
 



 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer 
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr.936 af 24. september 
2009) skal der i forbindelse med tilvejebringelse af et planforslag foretages en vurdering af, 
om planen vil få en væsentlig virkning på miljøet.  
 
For at kunne konkludere om planen kan få en væsentlig virkning på miljøet, foretages der en 
screening på baggrund af nedenstående skemaer. Hvis screeningen viser, at der skal udar-
bejdes en miljørapport, skal screeningsresultatet med udpegningen af de emner, der skal 
behandles i miljørapporten (scopingen) sendes i høring hos relevante myndigheder. Efter 
denne høring kan miljørapporten udarbejdes, enten som en del af planens redegørelse, eller 
som et selvstændigt dokument. Miljørapporten offentliggøres sammen med planen og følger 
planens offentlighedsfase. Hvis screeningen viser, at der ikke skal udarbejdes en miljørapport 
skal denne beslutning offentliggøres med en klagefrist for myndigheder og offentligheden på 
mindst 4 uger.  
 
Screeningsnotatet er udarbejdet på baggrund af kriterierne for bestemmelse af den sandsyn-
lige betydning af planens indvirkning på miljøet og det brede miljøbegreb som er nævnt i Lov 
om miljøvurdering af planer og programmer. For hvert tema gennemgås en række relevante 
emner, som hver vurderes med afkrydsning og mulighed for tilføjelse af bemærkninger. 
 
Konklusion 
På baggrund af screeningsskemaet (skema 3) konkluderes det, at der ikke skal foretages en 
miljøvurdering af planforslagene fordi: 
 

 Planen ikke er omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1).  
 

 Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser, men planen antages dog 
ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi: 

o Der er tale om en mindre udvidelse af et eksisterende erhvervsområde. 
o Lokalplanen sikre at opførelse af ny bebyggelse sker i tilknytning til det eksiste-

rende, således en spredning af bebyggelse i de åbne land undgås. Bebyggelse 
skal opføres i neutrale materialer og farver, som sikre at bebyggelse tager ud-
gangspunkt i det omkringliggende. 

o Der er ingen miljømæssige problemer forbundet med de aktiviteter som lokal-
planen giver mulighed for. 

 

 Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirke på et naturbeskyttelsesområ-
de (Natura2000) (§ 3, stk.1, nr. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Skema 1 – Er planen omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer? 
 

Screening Ja/Nej Bemærkninger 

A  Er der tale om en plan/program, 
som fastlægger rammer for frem-
tidige anlæg eller arealanvendel-
ser og som: 
a) udarbejdes eller vedtages af 
en kommunal myndighed eller 
b) udarbejdes i henhold til love, 
administrative bestemmelser 
eller som grundlag for en myn-
digheds opgavevaretagelse 

Ja Der er tale om udarbejdelse af en lokalplan og et 
kommuneplantillæg. 

B Påvirker planen et internationalt 
naturbeskyttelsesområde (Natura 
2000) væsentligt jf. § 3, stk.1 nr. 
2 

Nej De nærmeste områder er beliggende ca. 15 km hen-
holdsvis vest og øst for planområdet. 

C Omfatter planen projekter anført 
på lovens bilag 3 eller 4 jf. § 3, 
stk.1 nr. 1, hvilket betyder, at 
miljøvurdering er obligatorisk?  
 
Hvis ja – overvej da: 
Hvis der er tale om 

1) et mindre projekt på lo-
kalt plan eller  

2) mindre ændringer i for-
hold til de eksisterende 
plan,  

skal der kun gennemføres en 
miljøvurdering, hvis planen med-
fører en væsentlig påvirkning på 
miljøet? jf. § 3, stk. 2  
(brug screeningsskemaet) 

Nej Hverken Kornets Hus eller virksomheden er anført på 
bilag 3 eller 4. 

D Fastlægger planen rammer for 
anlægstilladelser i øvrigt, der kan 
få væsentlige indvirkning på mil-
jøet jf. § 3 stk.1 nr. 3?  
(brug screeningsskemaet) 

Ja Planerne giver mulighed for anlæg. 

 



 

Skema 2 – Kriterier for bestemmelse af den sandsynlige miljøpåvirkning ud fra lovens 
bilag 2 jf. § 4, stk. 2 

 

Planens karakteristika Ja/Nej Eventuelle bemærkninger 

Hvilke projekter og andre aktiviteter 
giver planen mulighed for – hvad 
åbner planen mulighed for? 

 
 

Opførelse af byggeri, herunder udvidelse af en eksi-
sterende virksomhed, anlæggelse af parkering, etab-
lering af udendørs aktiviteter. 

Har planen indflydelse på andre pla-
ner, herunder også planer der indgår 
i et hierarki (fx kommuneplanen og 
sektorplaner)? 

Ja Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg til Kom-
muneplan 2013, da ikke hele området er omfattet af 
kommuneplanens rammer. 

Fremmer planen bæredygtig udvik-
ling?  

Neutral Der er tale om inddragelse af landbrugsareal til er-
hvervsformål. Der er ikke tale om forurenende er-
hverv.  

Er der miljøproblemer med relevans 
for planen (både i og udenfor plan-
området)?  

Nej Der er ingen kendte miljøproblemer, som kan få be-
tydning for planen. 

Har planen relevans for gennemfø-
relse af anden miljølovgivning (f.eks. 
miljøbeskyttelsesloven, støjvejlednin-
ger og jordforureningsloven ) 

Nej  



 

Skema 3 - Kendetegn ved indvirkningen og det område, som kan blive berørt, idet der 
navnlig tages hensyn til:  

 indvirkningens sandsynlighed, varighed, hyppighed og reversibilitet 

 indvirkningens kumulative karakter 

 indvirkningens grænseoverskridende karakter 

 faren for menneskers sundhed og miljøet (f.eks. på grund af ulykker) 

 indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (det geografiske område og størrelsen 
af den befolkning, som kan blive berørt) 

 værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt, som følge af: 
o særlige karakteristiske naturtræk eller kulturarv 
o overskridelse af miljøkvalitetsnormer eller -grænseværdier og 
o intensiv arealudnyttelse og 

 indvirkningen på områder eller landskaber, som har en anerkendt beskyttelsesstatus på natio-
nalt plan, fællesskabsplan eller internationalt plan. 

 

Miljøparameter 

Indvirkning Bemærkning 

Positiv 
Neutral (O) 
Negativ 
Ikke relevant 

 

1. Biologisk mangfoldighed samt flora og fauna 

Dyreliv Neutral/positiv 

Der er tale om inddragelse af et mindre areal til 
erhvervsformål, som på nuværende tidspunkt dri-
ves landbrugsmæssigt. Planen vurderes derfor ikke 
at påvirke dyrelivet negativt.  
 
I forbindelse med Kornets Hus vil der sandsynligvis 
blive dyrket forskellige kornsorter på en del af fri-
arealerne. Dyrkningen vil foregå økologisk, hvilket 
vil have en positiv påvirkning på dyrelivet i forhold til 
den alm. landbrugsdrift. 

Planteliv Neutral/positiv 

Der er tale om inddragelse af et mindre areal, som 
på nuværende tidspunkt drives landbrugsmæssigt. 
Planen vurderes derfor ikke at påvirke plantelivet 
negativt. 
 
I forbindelse med Kornets H us vil der sandsynligvis 
blive dyrket forskellige kornsorter på en del af fri-
arealerne. Dyrkningen vil foregå økologisk, hvilket 
vil have en positiv påvirkning på plantelivet. 

Sjældne, udryddelsestruede eller 
fredede dyr, planter eller naturty-
per  

Neutral 

Planområdet er registeret som et område, hvor der 
kan forekomme løgfrø og spidssnudet frø. Planerne 
vurderes dog ikke at få betydning for disse bilag 4 – 
arter. 

Nærliggende habitat-områder Ikke relevant Ca. 14,5 km vest for lokalplanområdet ligger de to 



 

EF-habitatområder Rubjerg Knude og Lønstrup 
Klint. Ca. 14,5 km øst for området ligger EF-
habitatområde Tislum Møllebæk. På grund af af-
standen vurderes der ikke at være en miljømæssig 
påvirkning. 

Spredningskorridorer, barrierer Neutral 

En stor del af planområdet er allerede bebygget og 
den øvrige del er drevet landbrugsmæssigt. Områ-
det er ikke udpeget som en økologisk forbindelse i 
kommuneplanen. Det vurderes, at planen ikke vil 
have nogen betydning i forhold til spredningskorri-
dorer.    

Naturbeskyttelse jf. § 3 NBL Neutral 
Der er ikke registeret beskyttet natur inden for eller i 
umiddelbar nærhed af området. 

Grønne områder 
bevaringsværdi beplantning  

Neutral/positiv 

Det areal, som inddrages i forbindelse med plan-
lægningen, dyrkes på nuværende tidspunkt land-
brugsmæssigt. En del af aktiviteterne i forbindelse 
med Kornets Hus vil være at dyrke forskellige korn-
sorter. Lokalplanen vil desuden stille krav om af-
skærmende beplantning.  

Skovrejsning/skovnedlæggelse Ikke relevant 
Der er ingen skov inden for planområdet og områ-
det er heller ikke udpeget som skovrejsningsområ-
de. 

Fredning Ikke relevant 
Der er ingen fredninger inden for området eller i 
nærheden. 

2. Landskab 

Landskabelig værdi og æstetik   Neutral/negativ Der er tale om udvidelse af et eksisterende er-
hvervsområde, som på nuværende tidspunkt er 
præget af en stor bygningsmasse. Den nye bebyg-
gelse skal placeres i tilknytning til det eksisterende, 
og lokalplanen fastlægger byggefelter, som sikre at 
bebyggelsen holdes samlet. I nærområdet er der en 
del landbrugsbebyggelse, således der ikke er tale 
om et stort åbent landskab.  
 
Lokalplan vil desuden sikre, at Kornets Hus opføres 
i neutrale materialer og farver samt i en arkitektur 
som spiller sammen med en placering i det åbne 
land.  

Geologisk særpræg 
Ikke relevant 

Området er ikke beliggende i et værdifuldt eller i et 
særligt værdifuldt geologisk område. 

Varige bindinger på arealanven-
delsen som reducerer fremtidige 
dispositionsmuligheder i det åbne 
land 

Neutral 

Lokalplanen giver mulighed for opførelse af bebyg-
gelse, hvilket betyder en vis binding på arealet. Dog 
kan bygningerne fjernes, hvis de på et tidspunkt 
bliver overflødige og arealet kan overgå til land-



 

brugsdrift igen. 

Fredede landskaber 
Ikke relevant 

Der er ingen fredede landskaber i nærheden af 
planområdet. 

Rumlig oplevelse, visuelle sam-
menhænge 

Neutral 

Nærområdet i forbindelse med lokalplan er præget 
af en del landbrugsbygninger, erhvervsbygninger 
og tekniske anlæg, hvilket betyder at de muligheder 
som lokalplanen giver ikke vil have en negativ be-
tydning for eventuelle visuelle sammenhænge i 
området. Lokalplanens bestemmelser vil have ud-
gangspunkt i det eksisterende og sikre at ny be-
byggelse forholder sig til omgivelserne. 

Kystnærhedszonen Ikke relevant Planområdet ligger ca. 15,5 km fra kysten. 

3. Jordbund 

Jordens anvendelighed eller 
dyrkningsværdi 

Neutral/negativ En del af planområdet dyrkes i dag landbrugsmæs-
sigt. Hvis bygningerne på et tidspunkt bliver over-
flødige kan de fjernes og jorden igen overgå til 
landbrugsdrift. 

Eksisterende jordforurening/risiko 
for jordforurening 

Neutral 
Der er registerret forurening. Der er en meget lille 
risiko for forurening. 

Jordhåndtering/flytning 
Neutral 

Der forventes ikke at skulle ske nogen jordflytning 
af betydning. 

4. Vand 

Overfladevand, udledning til vand-
løb, vådområder eller hav 

Neutral Regnvand skal nedsives på grunden. 

Grundvandsforhold, nedsivning, 
øget indvinding 

Neutral 
Planområdet ligger i et område med almindelig 
drikkevandsinteresse. 

Risiko for forurening af grund-
vandsressourcen 

Neutral 
Der er en meget lille risiko for forurening af grund-
vandet. 

Udledning af spildevand Neutral 
Den eksisterende spildevandsløsning skal fortsat 
anvendes. 

5. Luft 

Luftforurening (støv, lugt og andre 
emissioner) 

Neutral 
Der vil være en udledning fra virksomheden, men 
den er reguleret af lovgivningen 

Emissioner fra trafik til og fra om-
rådet  

Negativ 
Planen giver mulighed for at udvide aktiviteterne, 
hvilket vil betyde en øget trafik til området.  

6. Klimatiske forhold 



 

Energiforbrug Negativ 
Planen giver mulighed for at udvide aktiviteterne, 
hvilket vil betyde et øget energiforbrug. 

Vandstandsændringer Ikke relevant 
Ændringer i vandstanden vil ikke få betydning for 
planområdet. 

7. Befolkning og menneskers sundhed 

Trafikal tilgængelighed Negativ 
Planområdet er beliggende i det åbne land, langt 
fra f.eks. offentlig transport. Det vil sige, at alle gæ-
ster, ansatte osv. er afhængig at biltransport. 

Svage grupper (ældre, handicap-
pede m.fl.).  

Neutral 
Ny bebyggelse til skulle opføres i overensstemmel-
se med bygningsreglementet vedr. svage grupper 
med hensyn til adgang osv. 

Skygge fra bygninger Neutral Skygge for bygningerne vil ikke få en betydning. 

Adgang til uddannelse og arbejde Positiv 
En del af formålet med Kornets Hus er at undervis 
og formidle viden. 

Øget adgang for offentligheden Positiv Der vil være offentlig adgang til Kornets Hus  

Støj, vibrationer, lysgener, trafikos Neutral 
Der vil ikke være gener fra trafik, lys, vibrationer, 
støj  

Rekreation, friluftsliv, grønne om-
råder 

Neutral/positiv 
Der er mulighed for rekreation i forbindelse med 
Kornets Hus 

8. Trafik 

Trafikafvikling/belastning (i og 
udenfor området) 

Negativ Der vil være en øget trafik på vejnettet.  

Støj (i og udenfor området) Negativ Der vil være en øget trafik på vejnettet. 

Trafiksikkerhed Neutral 
Guldagervej er en primær lokalvej og det vurderes 
at vejnettet kan håndtere den øgede trafikmængde. 

9. Kulturarv 

Kulturhistoriske værdier Positiv Kornets Hus har til formål at formidle kulturarv 

Arkitektoniske værdier Positiv 
Lokalplanens bestemmelser vil tage udgangspunkt i 
en arkitektur, som har sammenhæng til det om-
kringliggende. 

Arkæologiske værdier f.eks. for-
tidsminder 

Ikke relevant Der er ingen fortidsminder i nærheden.  

Kirker Ikke relevant Der er ingen kirker i nærheden. 

Fredede / bevaringsværdige byg- Ikke relevant Der er ingen bevaringsværdige bygninger, beplant-



 

ninger, beplantning osv. ning eller lignende i området eller i nærheden. 

10. Ressourcer og affald   

Arealforbrug Negativ Der inddrages areal til erhvervsformål. 

Energiforbrug (anlæg og drift) Negativ Der vil være et øget energiforbrug. 

Vandforbrug Negativ Der vil være et øget vandforbrug. 

Affald, genanvendelse Neutral Der vil skulle anvendes godkendte affaldsordninger. 

 
Skema 4 - Konklusion 

Konklusion Ja/Nej Bemærkninger 

Er planen omfattet af krav om 
miljøvurdering? 

Nej Planen ikke er omfattet af loven bilag 3 eller 4 (§ 3, stk. 
1, nr. 1).  
 
Planen fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladel-
ser, men planen antages dog ikke at få væsentlig ind-
virkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi: 

- Der er tale om en mindre udvidelse af et ek-
sisterende erhvervsområde. 

- Lokalplanen sikre at opførelse af ny bebyg-
gelse sker i tilknytning til det eksisterende, 
således en spredning af bebyggelse i de åb-
ne land undgås. Bebyggelse skal opføres i 
neutrale materialer og farver, som sikre at 
bebyggelse tager udgangspunkt i det om-
kringliggende. 

- Der er ingen miljømæssige problemer for-
bundet med de aktiviteter som lokalplanen 
giver mulighed for. 

 
Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirke 
på et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) (§ 3, stk.1, 
nr. 2). 

 

 


