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Indsigelse mod Hjørring kommunes forslag til kommuneplan
2013
Hjørring Kommune har sendt forslag til kommuneplan 2013 i offentlig høring i
perioden fra den 11. marts 2013 til den 6. maj 2013.
De statslige myndigheder har gennemgået forslaget og fremsat ønsker om
indsigelse. Naturstyrelsen har udarbejdet et notat af 19. marts 2013 med de
statslige myndigheders foreløbige bemærkninger til planforslaget. Notatet blev
drøftet på et møde mellem Hjørring Kommune og Naturstyrelsen den 21. marts.
2013.
På baggrund af drøftelserne har Hjørring Kommune den 30. april 2013 sendt
forslag til ændringer og suppleringer af planforslaget.
Indsigelse
I høringsperioden har der ikke kunnet opnås enighed på alle punkter mellem
Hjørring Kommune og Naturstyrelsen. Naturstyrelsen gør derfor indsigelse efter
planlovens § 29, stk. 1 mod forslag til Kommuneplan 2013 for Hjørring Kommune 1 .
Indsigelse efter planlovens § 29, stk. 1 har den virkning, at kommuneplanforslaget
ikke kan vedtages endeligt, før der er opnået enighed de statslige myndigheder om
de nødvendige ændringer, jf. planlovens § 28, stk. 1, og Naturstyrelsen skriftligt har
frafaldet indsigelsen.

1 Det fremgår af planloven, at miljøministeren har pligt til at fremsætte indsigelse efter planlovens § 29,

stk. 1, hvis planforslaget ikke er i overensstemmelse med de overordnede interesser, se ”Oversigt over
statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013”, udsendt af Miljøministeriet 2011.
Indsigelsen har hjemmel i § 29, stk. 1, jf. lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om
planlægning med senere ændringer. Beføjelsen er henlagt til Naturstyrelsen, jf. § 17, stk. 1, nr. 8, i
bekendtgørelse nr. 1411 af 8. december 2010 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Naturstyrelsen.
Naturstyrelsen gør opmærksom på, at styrelsen ikke har foretaget legalitetskontrol af planforslaget ud
over de forhold, der vedrører de overordnede statslige interesser. Naturstyrelsen har således alene
vurderet de skønsmæssige og retlige mangler i forhold til de statslige interesser.
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Indsigelsen er begrundet i følgende forhold:
NFI
Kommunens nyudlæg til byudvikling i form af erhvervsområde ved Farøvej i
Hjørring, er i strid med de statslige interesser for beskyttelse af grundvandet, da
arealet ligger delvist i NFI, uden at der er redegjort fyldestgørende for, at der ikke er
alternative beliggenheder udenfor NFI, og for at der er meget vægtige
planlægingsmæssige hensyn til udlæg netop her, jævnfør OSD–trinmodellen.
Trinmodellen beskrives i notatet Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer
40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med
Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande, oktober 2012, som er
et tillæg til Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013.
Bemærkninger
Med denne indsigelse forudsættes det, at aftalte ændringer og suppleringer der
fremgår af vedlagte aftalenotat af 6. maj 2013, indarbejdes i den endelige plan.
Ved eventuelle væsentlige ændringer i forslaget ud over det, der fremgår af
ovennævnte notat om aftalte ændringer og suppleringer skal Naturstyrelsen have
lejlighed til at udtale sig før endelig vedtagelse, jf. planlovens § 27, stk. 2.
Det er op til kommunen at vurdere, om ændringerne medfører krav om fornyet
høring jf. planlovens § 27, stk. 2.

Med venlig hilsen
Mikkel Friberg
Kontorchef

Sara Berg
sagsbehandler
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