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Nr. Lyngby (Lyngbyvej og Lyngbymølle vej), 9480 Løkken  
 

 
 
Planforslaget/enes formål og indhold 
Hjørring Kommune ønsker at udvikle Nr. Lyngby på tilsvarende vis som Lønstrup bare i lidt 
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 for-
syning), 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 til-
lægget ændre rammen til centerområde.   
 
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 
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 væsent-
lig indvirkning på miljøet (§ 3, stk. 1, nr. 3), fordi: 

- planen ikke vil betyde en mere tæt bebyggelse 
- Planen vurderes ikke at påvirke natur eller kulturarv, da området i forvejen er bebygget. 
- Plan vurderes ikke at påvirke kystlandskabet og der vurderes at være planlægningsmæssig 

begrundelse for planlægningen. 
 
Planen antages heller ikke at have en væsentlig påvirke på et naturbeskyttelsesområde (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 Det er en lokalplan og et kommuneplantillæg. 

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

Nej Der er ca. 2,4 km til det nærmeste natura 2000 om-
råde, som ligger nord for lokalplanområdet. 
Planen vurderes ikke at påvirke naturområdet. 

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  

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  

 



 

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? 

 
 

Lokalplanen giver mulighed for etablering af butikker, 
restauranter, boliger, hoteller o. lign. (centerformål). 

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

Ja Der skal udarbejdes kommuneplantillæg. 

Fremmer planen bæredygtig udvik-
ling?  

Neutral  

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

ja Der kan opstå miljøkonflikter f.eks. støj mellem for-
skellige typer anvendelse. F.eks. boliger og restau-
ranter. 

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

ja Se ovenfor 



 

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 0  

Planteliv 0  

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

0 

En del af planområdet er muligt levested for mark-
firben. Planområdet er dog i forvejen bebygget. 
Planen vurderes ikke at påvirke markfirbens yngle- 
og resteområder.  

Nærliggende habitat-områder 0 
Der er ca. 2,4 km til det nærmeste natura 2000 
område, som ligger nord for lokalplanområdet. 
Planen vurderes ikke at påvirke naturområdet. 

Spredningskorridorer, barrierer 0 
Planområdet ligger indenfor en økologisk forbindel-
se. Området er dog i forvejen bebygget, derfor for-
ventes påvirkning at være minimal. 

Naturbeskyttelse jf. § 3 NBL 0 
Der er ikke registreret beskyttet natur indenfor 
planområdet. 

Grønne områder 
bevaringsværdi beplantning  

0  

Skovrejsning/skovnedlæggelse 0  

Fredning 0 
Den vestligste del af lokalplanområdet er omfattet 
af klitfredning. Planen medfører ikke ændringer på 



 

arealet omfattet af klitfredning. 

2. Landskab 

Landskabelig værdi og æstetik   0 Planområdet er udpeget som særlig bevaringsvær-
digt landskab i kommuneplanen. Kystskrænten ved 
Nr. Lyngby er en markant landskabeligt element, 
hvor jævnelige skred betyder at skrænten kommer 
længere ind i land. 
 
Planområdet er i dag bebygget og planen giver ikke 
mulighed for væsentlig ny bebyggelse. 

Geologisk særpræg 0  

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

0 
Planområdet ligger i dag landzone, men området er 
dag bebygget. 

Fredede landskaber 0  

Rumlig oplevelse, visuelle sam-
menhænge 

0  

Kystnærhedszonen 

0 

Planområdet ligger i landzone i landsbyen Nr. 
Lyngby og ønskes overført til byzone. Der er om-
kring 90 m til kystskrænten. Området ligger i kom-
muneplanen kystnærhedszone A, hvor hovedreglen 
er at det skal friholdes for byudvikling, ferie- og 
fritidsanlæg m.v. Samtidig skal planlovens be-
stemmelser kystnærhedszonen tages i betragtning. 
 
Det vurderes, at der er en planmæssig begrundelse 
for en planlægning, hvor Nr. Lyngby overføres til 
byzone. 
 
Planen vurderes ikke at ændre på opfattelsen af 
kysten eller kystlandskabet. 

3. Jordbund 

Jordens anvendelighed eller 
dyrkningsværdi 

0  

Eksisterende jordforurening/risiko 
for jordforurening 

0 

Der findes et mindre areal kortlagt som jordforure-
net (v2) i den sydlige del af planområdet. Arealet 
ligger på et vejareal og anvendelse forventes ikke 
ændret med planen. 

Jordhåndtering/flytning 0  

4. Vand 



 

Overfladevand, udledning til vand-
løb, vådområder eller hav 

0  

Grundvandsforhold, nedsivning, 
øget indvinding 

0  

Risiko for forurening af grund-
vandsressourcen 

0  

Udledning af spildevand 0  

5. Luft 

Luftforurening (støv, lugt og andre 
emissioner) 

Ikke relevant  

Emissioner fra trafik til og fra om-
rådet  

Ikke relevant  

6. Klimatiske forhold 

Energiforbrug 0  

Vandstandsændringer 0  

7. Befolkning og menneskers sundhed 

Trafikal tilgængelighed 0  

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

0  

Skygge fra bygninger 0  

Adgang til uddannelse og arbejde Ikke relevant  

Øget adgang for offentligheden 0  

Støj, vibrationer, lysgener, trafikos 0  

Rekreation, friluftsliv, grønne om-
råder 

0 

Området ved kystskrænten tiltrækker mange besø-
gende. Der går flere regionale stier igennem områ-
det. 
 
Det vurderes rekreative interesser ikke påvirkes af 
planen. Bl.a. ændres der ikke på stier. 

8. Trafik 

Trafikafvikling/belastning (i og 
udenfor området) 

0  

Støj (i og udenfor området) 0 Planen vil give mulighed for bl.a. boliger og restau-



 

rant og butikker. Det kan potentielt give støjkonflik-
ter.  
 
Planen forventes ikke at ændre på den nuværende 
bebyggelsestæthed. Derfor forventes  

Trafiksikkerhed 0  

9. Kulturarv 

Kulturhistoriske værdier 0  

Arkitektoniske værdier Ikke relevant  

Arkæologiske værdier f.eks. for-
tidsminder 

0 

Nr. Lyngby Kirke lå tidligere lige vest for lokalplan-
området, men blev nedtaget i 1913, da havskræn-
ten kom tæt på. En del af kirkegården samt en strå-
tækt klokkestabel er tilbage. Planen påvirker ikke 
værdierne. 

Kirker 0  

Fredede / bevaringsværdige byg-
ninger, beplantning osv. 

Ikke relevant  

10. Ressourcer og affald   

Arealforbrug 0  

Energiforbrug (anlæg og drift) 0  

Vandforbrug 0  

Affald, genanvendelse 0  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skema 4 - Konklusion 

Konklusion Ja/Nej Bemærkninger 

Er planen omfattet af krav om 
miljøvurdering? 

 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: 

- planen ikke vil betyde en mere tæt bebyg-
gelse 

- Planen vurderes ikke at påvirke natur eller 
kulturarv, da området i forvejen er bebygget. 

- Plan vurderes ikke at påvirke kystlandskabet 
og der vurderes at være planlægningsmæs-
sig begrundelse for planlægningen. 

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

 

 


