Centerområde, Bymidte ved Bropladsen og
Markedsgade, Hjørring
Områdets nummer:

101.4110.23

Områdets anvendelse:

Bycenter

Områdets zonestatus:

Byzone

Fremtidig zonestatus:

Byzone

Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med boliger, liberale erhverv, privat- og
offentlig servicevirksomhed, kulturelle institutioner, hotelvirksomhed, restaurationer, caféer,
undervisningsformål samt butikker, der kun må etableres i detailhandelsområdet jf.
afgrænsningen af bymidten.
Bebyggelsen skal primært placeres i byggefeltet og der udlægges derfor:13 m dybe
byggefelter mod Østergade og 10 m dybe byggefelter mod de øvrige gader.
Indenfor byggefelter:

Max. antal etager: 2.5 etage mod Østergade, Parallelvej og Bropladsen. 1.5 etage mod de
øvrige gader.
Udenfor byggefelter:
Max. bebyggelses%: 40 % Boligetagearealet må kun øges, såfremt der kan tilvejebringes
tilfredsstillende friarealer.
Max antal etager: 2.5 etage
Der er udlagt offentlig P-plads på Bropladsen.
For den del af rammeområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af
detailhandel, gælder endvidere følgende:
Der fastsættes for Hjørring bymidte en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse med
henblik på etablering af detailhandel på 3.000 m² for planperioden, dog eksklusiv
restrummelighed i lokalplanerne for Metropol, Bispetorvet og Rådhusbygningen på
Springvandspladsen. I bymidteområdet kan dagligvarebutik etableres med et max.
bruttoetageareal på 3.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal
på 2.000 m².
Der kan - under forudsætning af overholdelse af afstandsvilkår til skoler, SFO-er, sports- og
idrætsanlæg, jernbanestationer og busterminaler - etableres spillehaller med op til 15
gevinstgivende spilleautomater inden for området.
Se i øvrigt de generelle rammer vedrørende Gevinstgivende spilleautomater.

Bygningshøjde
Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Paraboler og solenergianlæg (individuelle anlæg)
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Skilte og facader
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering

Beskrivelse af området
Hjørring er kommunens hovedby og en vigtig drivkraft i Vendsyssel. Hjørring har til stadighed
udbygget sin rolle som administrativt centrum med store offentlige arbejdspladser, der udover
den kommunale administration også omfatter bl.a. Sygehus Vendsyssel, Militæret, Retten i
Hjørring, Skattecentret og Statens Administration.
Hjørrings position som den betydeligste handelsby i Vendsyssel er blevet styrket væsentligt
gennem de senere år, bl.a. ved opførelsen af shoppingcentret Metropol, gågademiljøet i

Strømgade/Østergade og etableringen af butikscentret Bispetorvet.
Et stærkt kendetegn ved Hjørring er byens kulturprofil, hvor byen har en række spændende
kulturelle institutioner inden for museer, teater og musik. Hjørring har bl.a. Vendsyssel
Historiske Museum, Vendsyssel Kunstmuseum og Vendsyssel Teater.
Byens naturprofil med store grønne kiler, centralt beliggende parkanlæg og mange gamle
træer er ligeledes et stærkt kendetegn.

