
Hjørring, den 7. juni 2021 

 

 

 

Høringssvar til ”Forslag til kommuneplanens reviderede hovedplan” 

 

Erhverv Hjørring hilser det velkomment at der foretages en revision/justering af Kommuneplan 2016 

således at denne sammen med 4 temaplaner vil udgøre Kommuneplan 2021. 

Erhverv Hjørring er Hjørring kommunes samlende erhvervsforening med ca. 500 medlemmer som bl.a. 

fordeler sig i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken, byer hvor kommunen primært planlægger 

erhvervsudvikling. Erhverv Hjørring finder det derfor naturligt, at det tilføjes i afsnittet ”Strategi for 

erhvervsudvikling”, at Erhverv Hjørring indgår som samarbejdspartner til Hjørring Kommune i den 

henseende. 

Erhverv Hjørring finder det generelt vigtigt, at der kontinuerligt arbejdes for at skabe optimale vilkår for 

erhvervslivet i bred forstand. Herunder naturligvis også detailhandlen og turismeerhvervene. Derfor er det 

afgørende vigtigt, at det etablerede erhvervsliv, iværksættere og tilflyttende virksomheder har tilgængelige 

og attraktive rammer for etablering af alle typer erhverv, - såvel i byerne, i turismeområderne som i øvrige 

erhvervsområder. 

Det er Erhverv Hjørrings vurdering, at Hjørring Kommunen p.t. ikke har tilstrækkeligt med attraktive 

arealudlægninger til erhvervsformål i alle områder i kommunen, og dermed ikke kan indfri denne 

forventning. Derfor anbefaler vi, at der i hovedplanen formuleres øget fokus på denne indsats. 

Temaplanen for ”produktions- transport og logistikvirksomheder” omtaler udpegning af områder til denne 

type erhverv med tilhørende konsekvenszoner. Dette er fornuftigt, men det sætter også begrænsninger for 

andre typer erhverv i disse områder. Det bør der kompensere for ved udlægning af nye og attraktive 

arealer andet steds. Erhverv Hjørring bidrager gerne i dialogen herom. 

Tilsvarende går Erhverv Hjørring også gerne i dialog med Hjørring Kommune om udvikling af vores hovedby, 

Hjørring og om vigtige dagsordener som bosætning, arbejdskraft, bæredygtighed, digitalisering m.v., hvor 

der er muligheder for at løfte og udvikle vores kommune.  

Erhvervsstrukturen er under forandring og Erhverv Hjørring går derfor ligeledes gerne i tæt dialog med 

Hjørring Kommune om, hvorledes vi sammen skaber de bedste forudsætninger for vores erhvervsliv i 

denne proces.  

 

Med venlig hilsen - på Erhverv Hjørrings bestyrelses vegne  

 
 
 
Peter Hvilshøj 
Formand Erhverv Hjørring 


