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Vedr. høring om forlag til lokalplan og kommuneplantillæg for opførelse af lægehus på 

Cirkuspladsen, Hirtshals. 

 

 

 

FBL-Hjørring noterer sig forslagene; men vi tillader os i denne forbindelse at fremsætte nogle 

kommentarer om projektet i forhold til det værdifulde kulturmiljø ”Byplan for Hirtshals By og 

Havn” og beskrivelsen af Hirtshals i Kommuneplan 2016. 

 

Kulturmiljøet: 

FBL-Hjørring mener, at projektet vil påvirke det værdifulde kulturmiljø. Beskrivelsen af 

kulturmiljøet omhandler byplanen fra 1922 og, hvordan denne plan blev delvis fulgt, men alligevel 

måtte ændres på grund af den konkrete udvikling.  

Staten havde eksproprieret jord til at anlægge byen på, men da priserne på disse arealer var så høje, 

at det var billigere at bygge uden for det eksproprierede område, gik grundsalget trægt. Hirtshals har 

derfor alle årene været præget af større ubebyggede arealer ret centralt i byen.  

Cirkuspladsen og Stoltzes Grund er de to sidste større arealer, der fortæller den side af historien om 

byplanen. Ved at opføre lægehuset på Cirkuspladsen mener vi, at man svækker kulturmiljøet. 

 

Kommuneplanen: 

Hirtshals beskrives i kommuneplanen som en by med en ”lidt spredt karakter”, som skal ”dyrkes og 

udvikles”. Der tales om at forskønne byen, men ”ikke forstået på den måde, at byen skal forfines, 

for byens upolerede og rå karakter skal også fremadrettet være byens særkende”. Det påpeges, at 

byen ”er blevet ”for stor til sig selv””, hvilket betyder, at ”nedslidte og tiloversblevne bygninger 

kan erstattes af små grønne lommer”. 

Selv om man med den spredte karakter måske først og fremmest har tænkt på den adskillelse 

mellem bykvartererne, som byens forskellige niveauer betinger, har den centrale del af byen med 

sin egen interessante historie afspejlet denne spredthed – i høj grad gennem Cirkuspladsen og 

Stoltzes Grund. 
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Når man står foran at skulle nedrive og skabe grønne lommer, virker det paradoksalt, at man 

planlægger at bygge nyt og fjerne dele af de grønne arealer.  

Dygtige arkitekter kunne ganske givet have lavet et fremragende lægehus i en eksisterende bygning, 

som så ikke skulle fjernes og efterlade en grøn lomme, mens den grønne Cirkusplads med sin 

fortælling kunne forblive uforstyrret af byggeri. 

  

 

Venlig hilsen 

Søren Thirup 

Formand, FBL-Hjørring 


