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Høring af berørte myndigheder (SMV-screening) 

 

Hjørring Kommune er i gang med udarbejdelse af en lokalplan og et 

kommuneplantillæg for Nr. Lyngby. Planen giver mulighed for at udvikle Nr. Lyngby 

på tilsvarende vis som Lønstrup bare i mindre størrelse til en attraktiv ferieby med 

butikker, kunstnere, restauranter, hotel og boliger. Planen skal således give 

mulighed for mindre butikker (til byens og sommerhusområdets forsyning), cafe, 

restaurationsvirksomhed, virksomhed som relaterer sig til turismen f.eks. galleri, 

glaspusteri mm. Planen skal også give mulighed for omdannelse af Lyngby Mølle 

Feriecenter til boliger. Lokalplanen vil overføre Nr. Lyngby til byzone.  

 

Lokalplanen skal også fastlægge bebyggelsen omfang og udseende, hvor der vil 

blive taget udgangspunkt i den nuværende bebyggelse, således at der ikke gives 

mulighed for højere eller tættere bebyggelse end i dag.  

 

Der vil samtidig med udarbejdelse af lokalplanen blive udarbejdet et 

kommuneplantillæg som vil indeholde udpegning af Nr. Lyngby som lokalby, ny 

retningslinje som overfører Nr. Lyngby til byzone, ændrer udpegning i 

kystnærhedszonen til B planlagt kystlandskab. Endeligt vil tillægget ændre rammen 

til centerområde. 

 

 

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er der krav om en 

miljøvurdering, hvis en plans gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.  

 

Hjørring Kommune har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af 

planforslagene fordi: 

 

 Planerne er ikke omfattet af bilag 3 og 4 (§ 3, stk. 1, nr. 1). 

 Planerne antages ikke at påvirke et naturbeskyttelsesområde (Natura2000) 

(§ 3, stk.1, nr. 2). 
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                                                                                Side 2 

  

 

 Planerne antages ikke at få væsentlig påvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3) 

fordi: 
o planen ikke vil betyde en mere tæt bebyggelse 
o Planen vurderes ikke at påvirke natur, landskab eller kulturarv, da området i 

forvejen er bebygget. 

 

Hjørring Kommune ønsker at høre berørte myndigheder, hvorvidt de er enige i 

ovennævnte vurdering.  

 

Hjørring Kommune ønsker også at inddrage berørte lokale foreninger, idet de kan 

have en viden om lokale forhold, som kan være vigtige i vurderingen af, om projektet 

kræver miljøvurdering eller ej. 

 

Hvis vi ikke har modtaget en tilbagemelding på tmplan@hjoerring.dk inden 27. 

februar 2015, går vi ud fra, at I ikke har bemærkninger. 

 

Vi har vedlagt: 

 Kort over området/afgrænsning af planområdet 

 Screeningsnotat 

 

Spørgsmål 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Toke Rinfeldt-Iversen 

Team Plan 

Tlf.: 72336798 

Mail: toke.rinfeldt-iversen@hjoerring.dk 
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