1 - Høringssvar Formand
- Indsigelse
Fra:
[formand@hjoerringhandel.dk]
Til:
Anne Møller Jørgensen [anne.moeller@hjoerring.dk]
Sendt dato:
17-04-2018 14:23
Modtaget Dato: 17-04-2018 14:23
Vedrørende: Indsigelse mod lokalplan - høring mod skiltning
Vedhæftninger: Til Hjørring Kommune - vedr. høring om skiltning. (1).docx

Hej
Hjørring Handel fremsender hermed indsigelse imod lokalplan.
Er dette ikke den rette mail - vil du må gerne sende den til rette vedkommende.
Vi afventer svar fra Hjørring Kommunne
Med Venlig Hilsen
Allan Sørensen
Formand
Hjørring Handel
22467979
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Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-35-17

Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-35-17

Til Hjørring Kommune.

Hjørring 17/4-2018

Indsigelse imod lokalplan r. 109.9610-L05.

Hjørring Handel vil på vegne af 175 medlemmer gøre indsigelse imod ovennævnte lokalplan, da vi
ser en voldsom begrænsning i forhold til vores medlemmers behov og mulighed for at
synliggørelse deres virksomhed eller deres tilbud. Vi mener, at de regler som er på området i dag
ikke bør skal begrænses af en enkelt sag, som vi mener kommune kan løse med den pågældende
virksomhed. Det er ikke rimeligt, at det skal danne grundlag for en begrænsning for vores
medlemmer. Vi mener skiltning og tydeliggørelsen af vores medlemmers tilbud til forbrugerne via
skiltning – banner eller lign fungerer rigtig godt i dag. I dag betaler vores medlemmer (i gågaderne
i midtbyen) for deres udearealer – hvilket giver dem lov til at gøre som de har ønsker og har behov
for til på det betalte areal – blot det har en vis samhørighed med butikken, hvordan skal det være
fremadrettet.? Detailhandlerne i midtbyen og vores medlemmer i periferien er gode til at holde en
pæn og ren linje. Bliver udearealerne gratis for virksomhederne, hvis bestemmelserne træder i
kraft og lejer af arealet ikke længere selv kan bestemme, hvordan arealet bruges? Der står blandt
andet, at der gerne må skiltes med, hvad der foregår på ejendommen, men IKKE med hvilke
produkter, der sælges.?
Det visuelle er en stor del af vores medlemmers markedsføring, også på gaden, hvor billeder af
produkter er en stor del af fortællingen om, hvad de laver og kan tilbyde. Engang imellem er det
også nødvendigt og lave en spontan kampagne/ tilbud for og trække folk ind i virksomheden –
med det nye forslag vil det ikke være muligt.
Vi ønsker også at information omkring, hvordan bestemmelserne håndhæves. Hvem skal være den
kontrollerende instans på området?
Vi vil gerne ligge op til fortsat dialog om som vi plejer om, hvad der er godt og hvad der er mindre
godt, og lad os få frem hvilke behov der er for skiltning, fremfor at lave uheldige (hovsa)restriktioner på baggrund af en enkelt sag.
På vegne af Hjørring Handel
Allan Sørensen
Formand
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2 - Høringssvar Teamplan
- Indsigelse
Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-35-17
Fra:
[TMPlan@Hjoerring.dk]
Til:
Anne Møller Jørgensen [anne.moeller@hjoerring.dk]
Sendt dato:
19-04-2018 08:09
Modtaget Dato: 19-04-2018 08:09
Vedrørende: VS: Erhverv Hjørring Høringssvar vedr. skiltning i Hjørring
Vedhæftninger: Erhverv Hjørring høringssvar til Lokalplanforslag vedr. skiltning i Hjørring.docx

Fra fælles postkassen. Jeg har ikke kvitteret for modtagelsen.
/VG
Fra: Bo Geertsen <bg@hjec.dk>
Sendt: 18. april 2018 20:40
Til: Teamplan <TMPlan@Hjoerring.dk>
Emne: Erhverv Hjørring Høringssvar vedr. skiltning i Hjørring
Herved høringssvar fra Erhverv Hjørring vedr. Lokalplan im skiltning.
Mvh
På vegne af Erhverv Hjørring
Bo Geertsen
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Hjørring Kommune
Att. Teknik- og Miljøudvalget

Hjørring, den 18. april 2018

Vedr. Høringssvar til Lokalplan 109.9610-L05 – Skiltning langs udvalgte indfaldsveje og større fordelingsveje i Hjørring (temaplan).
Med reference til ovenstående temaplan ønsker erhvervsforeningen Erhverv Hjørring at tilkendegive følgende.
Grundlæggende finder Erhverv Hjørring forslaget for restriktivt. Der bør ikke i et sådant omfang pålægges
lejer/grundejer begrænsninger og bindinger i forhold til at drive egen virksomhed. Synlighed og blikfang er
afgørende for at kunne tiltrække kundernes opmærksomhed.
Eksempelvis:





Det bliver generelt forbudt at skilte med tilbud og produktreklamer. Der må kun reklameres for den
aktivitet, der foregår på ejendommen.
Der må ikke opsættes vimpler og bannere.
Fritstående skilte må aldrig være højere end bygningen de tilhører.
Det er i bymidten ikke tilladt at reklamere på eventuelle rudeafblændinger

Vi mener, at æstetikken i vores hovedby naturligvis skal være i orden, men også at byens virksomheder skal
have mulighed for at gøre opmærksom på hvem de er, hvad de laver og eventuelle tilbud eller kampagner,
hvis det gøres på en ”ordentlig” måde.
Desuden finder vi det problematisk med et stramt regelsæt, hvis overtrædelser ikke sanktioneres.
De af vore professionelle virksomheder, der på seriøs vis rådgiver om markedsføringsmuligheder, må kunne
stole på, at de kunder, der følger deres rådgivning om markedsføring inden for gældende regelsæt, ikke oplever at andre – uden sanktioner – overtræder regelsættet, og dermed opnår kundefordele.
Vi tvivler på, at en sådan sanktionering kan etableres og derfor vil vi anbefale, at der i samarbejde med repræsentanter fra de berørte erhverv, indledes drøftelser om hvorledes der kan etableres et fornuftigt regelsæt, der imødekommer virksomhedernes behov for synlighed samtidig med, at æstetikken haves for øje.
Med venlig hilsen

Henrik Willadsen
Formand, Erhverv Hjørring
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Ole Peter Christensen
Næstformand, Erhverv Hjørring

3 - Høringssvar Teamplan
- Indsigelse
Fra:
[TMPlan@Hjoerring.dk]
Til:
Anne Møller Jørgensen [anne.moeller@hjoerring.dk]
Sendt dato:
18-04-2018 14:26
Modtaget Dato: 18-04-2018 14:26
Vedrørende: VS: Lokalplan for skiltning
Vedhæftninger: lokalplan hjørring indsigelse.pdf

Fra fælles postkassen. Jeg har ikke kvitteret for modtagelsen.
/VG
Fra: Niels Krogh Andersen <Niels@krogh-andersen.dk>
Sendt: 18. april 2018 13:58
Til: Teamplan <TMPlan@Hjoerring.dk>
Cc: Mogens Krogh Andersen <mogens@krogh-andersen.dk>
Emne: Lokalplan for skiltning
Hermed indsendes kommentarer/indsigelse til lokalplan 109.9610-L05
Bekræft vendligst modtagelse.
Med venlig hilsen
Niels Krogh Andersen

Tlf. +45 9892 0755 · Mobil +45 4025 0955
Hjørring Ma ds Cla us ens Vej 18 · DK-9800 Hjørring
Aalborg Indkildevej 12E · DK-9210 Aa lborg SØ
www.krogh-a nders en.dk
Vi er på LinkedIn, jeg er på LinkedIn
Find os på Fa cebook
Sa lgs - og leverings betingels er
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Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-35-17

Hjørring Kommune
Team Plan og Erhvervsudvikling
18.04.2018
Vedr. Lokalplanforslag 109.9610-L05
Hermed fremsendes indsigelse og kommentarer til lokalplanforslag 109.9610-L05 vedr. skiltning i Hjørring
midtby samt indfaldsveje.
Vi, hos Krogh Andersen A/S har i gennem over 60 år leveret skilte til butikker og erhverv i Hjørring. Vi
bestræber os altid på at råde og vejlede vores kunder efter de gældende regler for områderne. I det
fremlagte forslag til lokalplan ser vi store udfordringer både som leverandør, men også for selve
detailhandlen.
Som leverandør:
Her er vi bange for, at hvis vi skal råde vores kunder til at overholde de regler, der beskrives i forslaget så vil
vi miste mange ordrer. Det er vores klare erfaring at rigtig mange opsætninger af bannere og skilte aldrig
bliver søgt om. Hvis vores kolleger i branchen ikke sætter sig ind i lokalplanen og heller ikke søger om
opsætning af skilte og bannere mv. vil vi helt sikkert miste mange ordrer på det grundlag. Problemet her er
at der ikke sker noget ved at sætte noget op, med mindre der er nogen der klager over det opsatte. Eks. på
Frederikshavnsvej er det i dag ikke tilladt at have bannere monteret på facader mod Frederikshavnsvej,
men kun på gavle. Der er i gennem de sidste 10 år monteret bannere på adskillige forretninger hele vejen
ud til motorvejen uden det har haft nogen konsekvens, da der ikke er nogen der har klaget over det. Det vi
vil frem til, er at hvis der skal indføres en ny lokalplan skal der også afsættes noget til at opretholde den, så
det bliver ens vilkår for alle de forretningsdrivende.
Som forretningsdrivende i områderne:
Her er der mange punkter der skal nævnes. Hvis vi starter med midtbyen, hvor der slet ikke må være nogen
form for produktreklame ved butikkerne. Det er da helt sikkert at flere butikker vil søge ind i centre, hvor
der ikke er nogen begrænsning af den art. Mange butikker benytter i dag afdækning af vinduer for at have
plads til flere hylder eller stativer i forretningen. Vinduerne bliver også brugt som skiltning for selve
butikken. Det må i fremtiden ikke gøres, kun med et diskret navnetræk. Mange butikker bruger i dag
standere med bannere eller dekoration på vinduerne til at reklamere med et tilbud, eller produkt. Det er en
måde for detailhandlen at koble deres tilbudsaviser, avisreklamer, tv-reklamer sammen med deres
butikker. Det sætter den nye lokalplan en stopper for. Butikkerne vil blive døde at se på i forhold til i dag.
Frederikshavnsvej. Udover produktreklamerne, som ikke må være der mere, synes vi ikke at reglerne
omkring pylonerne hænger helt sammen. For de dele af Frederikshavnsvej, hvor der er en lokalplan der
omhandler skilte, hedder det sig at der må være en skiltepylon på 12 meter. Ved at begrænse nye pyloner
til maks 8,5-10 meter og ikke mere end bygningshøjden, samt maks 2 meter i bredden, giver det en ulig
konkurrence i forhold til de nuværende pyloner. Ligeledes begrænser det mulighederne meget for at lave
et synligt skilt, hvor der er flere virksomheder på adressen og de skal samles på en pylon. Vi mener, at de
nuværende regler hedder 3 x 12 meter.

6

Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-35-17

Der står i starten af forslaget ”Det er ikke meningen at fastlægge et stramt regelsæt”. Vi mener, at det er
lige det modsatte der bliver gjort med forslaget. Det vil fremadrettet kun være tilladt at skilte med
firmanavn og åbningstider. Det vil ikke være tilladt at benytte bannere, vimpler og afdækning af vinduer
mv. Vi synes det er meget stramt.
Vi vil anbefale, at der inviteres til dialog mellem Handelsstanden, Erhverv Hjørring og byens leverandører af
skilte, for at finde en god og acceptabel lokalplan, hvor alles interesser bliver tilgodeset. Ikke mindst synes
vi det er vigtigt, at der tages stilling til, hvordan lokalplanen kan opretholdes, så alle kører efter samme
regler.
Vi håber inputtet kan føre til overvejelse af forslaget.
Med venlig hilsen
Krogh Andersen A/S

Niels Krogh Andersen
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Mogens Krogh Andersen

4 - HøringssvarAnne
- Indsigelse
Fra:
Møller Jørgensen [anne.moeller@hjoerring.dk]
Til:
Anne Møller Jørgensen [anne.moeller@hjoerring.dk]
Sendt dato:
01-05-2018 10:14
Modtaget Dato: 01-05-2018 10:14
Vedrørende: VS: skiltning i Hjørring midtby

Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-35-17

Fra: S. Smalbro [smalbro@pc.dk]
Sendt: 24. april 2018 22:22
Til: marinusmadsen@mail.dk
Cc: Andreas Duus
Emne: VS: skiltning i Hjørring midtby

Til Mogens Madsen

Mange tak for dit skriv vedrørende skiltning i Hjørring, og hvor er det positivt at selv om man er både forhenværende politiker og
forretningsdrivende, -ja så er der stadig glødende interesse for både handelslivet og Hjørring som helhed.
Jeg vil ikke kommentere dit lille skriv, men vil betragte det som et høringssvar.
Med de tilbagemeldinger der er på skilteproblematikkerne tror jeg godt at jeg kan love dig at vi skal have kigget på det igen, inden der bliver
vedtaget nogen ny skiltelov.

Venligste Hilsner
Søren Smalbro

Fra: Marinus Madsen [mailto:marinusmadsen@mail.dk]
Sendt: 23. april 2018 15:28
Til: smalbro@pc.dk
Emne: skiltning i Hjørring midtby

23042018

Hej Søren:

tillad mig som forhenværende venstrepolitiker,forhenværende handlende i midtbyen,men stadig meget interesseret i byens trivsel-at
kommentere på den artikel i Nordjyske i går omhandlende “opgør om skilteskoven “.
Der kan være meget fornuft i,at begrænse skiltningen på indfaldsveje, af hensyn til trafiksikkerheden-man kunne f.eks. starte med det
digitale reklameskilt i Banegraven lige før rundkørslen ved LIDL, det er til fare for trafikken,men at forbyde de handlende i midtbyen,at
opsætte skilte med forskellige tilbud er efter min mening helt hen i vejret.
Jeg er ikke mere medlem af Hjørring Handel, men jeg forstår godt de handlendes frustrationer.
Da man lavede gågaden,var der ingen ende på hvor mange penge man fra kommunens side dengang ville
bruge på en forskønnet gågade, de kom aldrig rigtigt.
De handlende har nok konkurrence fra Metropol-nethandel og selvfølgelig konjunkturerne,skal de nu også indrette sig efter en rigid
skilteafgørelse, er jeg bange for,at endnu flere lokaler vil stå tomme.

Denne ide må være fostret i en embedsmands hjerne, det kan da ikke være en kommunalpolitikers ønske, at vedtage så stramme regler.
Efter min mening ser skiltningen på de af de handlendes lejede arealer ganske fornuftige ud.
Styrk handelen, vedtag ikke dette.
8
Venlig
hilsen

Mogens E. Madsen
Østergade 5
9800 Hjørring
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5 - HøringssvarTeamplan
- Bifalder[TMPlan@Hjoerring.dk]
planen
Fra:
Til:
Anne Møller Jørgensen [anne.moeller@hjoerring.dk]
Sendt dato:
19-04-2018 07:59
Modtaget Dato: 19-04-2018 07:59
Vedrørende: VS: høringssvar fra FBL

Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-35-17

Fra fælles postkassen. Jeg har ikke kvitteret for modtagelsen.
/VG
Fra: Søren Thirup <thirup@has.dk>
Sendt: 18. april 2018 22:13
Til: Teamplan <TMPlan@Hjoerring.dk>
Cc: Niels Bendsen <niels@bendsen.dk>; Mogens Thøgersen <amth@has.dk>; Yrsa Grunnet <yrsagrunnet@gmail.com>; Peter Norskov
<norskovpeter@gmail.com>; Svend Petersen <svendpetersen@hotmail.com>; Vibe Gro Falk <vibegro@pilebyg.dk>; Inge-Lis Tordrup
<tordrup@privat.tele.dk>
Emne: høringssvar fra FBL
Til Hjørring Kommune,

Vedr. forslag til temalokalplan for skiltning langs udvalgte indfaldsveje og større fordelingsveje i Hjørring
Bestyrelsen i FBL-Hjørring har med interesse læst og drøftet forslaget. Vi bifalder det, og hilser det meget velkommen.
Venlig hilsen
SørenThirup
formand, FBL-Hjørring
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6 - HøringssvarTeamplan
- Ingen bemærkninger
Fra:
[TMPlan@Hjoerring.dk]
Til:
Anne Møller Jørgensen [anne.moeller@hjoerring.dk]
Sendt dato:
28-03-2018 13:51
Modtaget Dato: 28-03-2018 13:51
Vedrørende: VS: Lokalplan for skiltning i Hjørring (BDK ID: 620737)

Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-35-17

Med venlig hilsen

June Gina Heiselberg
Fra: Direktionssekretariatet [mailto:Dir-sek@bane.dk]
Sendt: 27. marts 2018 08:56
Til: Teamplan
Cc: Stine Hansen (STHA)
Emne: Lokalplan for skiltning i Hjørring (BDK ID: 620737)
Til Hjørring Kommune.
Banedanmark har ingen bemærkninger til forslag til lokalplan nr. 109.9610-L05 for skiltning langs udvalgte indfaldsveje og større

fordelingsveje i Hjørring.
Med venlig hilsen
Nanna Krüth (NAKR)
Studentermedhjælper
Banedanmark
Direktionssekretariatet
Amerika Plads 15
2100 København Ø
M: +4561963106
nakr@bane.dk
www.banedanmark.dk
Tænk på m iljøet, behøver du at printe denne m ail?
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7 - HøringssvarLars
- Ingen
bemærkninger
Fra:
Chandresh
[lars.chandresh67@gmail.com]
Til:
Teamplan [TMPlan@Hjoerring.dk]
Sendt dato:
21-03-2018 17:23
Modtaget Dato: 21-03-2018 17:23
Vedrørende: Intet emne

Jeg har ingen kommentarer til skiltningen
venlig hilsen
Lars Henriksen
Sæbyvej 51
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8 - HøringssvarNikolaj
- IngenJensen
bemærkninger
Fra:
[jensen-nikolaj@hotmail.com]
Til:
Teamplan [TMPlan@Hjoerring.dk]
Sendt dato:
21-03-2018 15:55
Modtaget Dato: 21-03-2018 15:55
Vedrørende: ang. lokal plan nr. 109.9610-L05

Hører til journalnummer: 01.02.05-P16-35-17

Jeg skriver til jer fordi i vil høre vores vurdering af det.
Jeg synes alt i alt at det lyder meget godt med det. Jeg håber ikke at det er noget vi høre det helt vilde til det om morgenen.
Hvis der er mulighed for at komme med forslag eller ideer.
Jeg ville høre om der er mulighed for ændre noget ved lyskrydset på Skolegade. Det handler om lyden fra fodgængerfeltet, det giver
en helt del lyd fra sig og det kan være irriterende om natten.
Så jeg tænker at udskifte den gamle udgave, hvor forgængerfeltet kører i serie med lyskrydset og så lad lyden komme frem ved at
trykke. Eller så skifte til dem til en i samme stil, som de fleste her i byen.

Mvh

Nikolaj Jensen
Skolegade 2 d
9800 Hjørring
Tlf. 27280179

13

