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Forord

Hvad er et kommuneplantillæg?
Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.
Ønsker byrådet at ændre kommuneplanen, kan man
lade et tillæg til planen udarbejde for et område eller
et tema, som der er behov for at justere på eller supplere med.
Retsvirkninger
Kommuneplanen er ikke direkte bindende for borgerne. Byrådet har dog mulighed for at modsætte sig
byggeri og anlæg, der ikke er i overensstemmelse med
kommuneplanens rammer, hvis der ikke er en gældende lokalplan eller byplanvedtægt for området. Inden for byzone eller sommerhusområde kan byrådet
fastlægge rækkefølgebestemmelser i kommuneplanen og modsætte sig byggeri og anlæg, som er i modstrid med dem.
Kommuneplanen forpligter derimod byrådet. Byrådet
skal arbejde for at virkeliggøre kommuneplanen. Det
betyder, at Bilund Kommune skal fremme tiltag som
er i overensstemmelse med planen. Det kan f.eks. ske
ved at udstede tilladelser eller lade lokalplaner udarbejde, som muliggør realisering af kommuneplanen.

• Rammer som fastlægger den overordnede udnyttelse af et område. Rammebestemmelserne skal følges
op i lokalplanlægningen.
• Rammekort som viser rammeområdets afgrænsning.
Forudgående offentlig høring
Da kommuneplantillægget ændrer området fra offentlige formål bil boligformål. I forbindelse med rammeområde til boligformål har der været indkaldt idéer
og forslag til planlægningen i perioden fra . august.
2020 til den 27. august til den 10 september 2020 jf.
planlovens bestemmelser.
Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg
Når byrådet har udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, skal det udsendes i offentlig høring i
mindst 4 uger. I den periode har borgerne lejlighed til
at komme med bemærkninger, indsigelser eller forslag til ændringer. Når høringen er slut, vurderer byrådet, i hvilken udstrækning man kan imødekomme
eventuelle indsigelser og ændringsforslag. Herefter
kan planen vedtages endeligt.

Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplantillæg udarbejdes oftest
for at sikre, at en lokalplan er i overensstemmelse med
kommuneplanens rammebestemmelser for f.eks. anvendelse, bebyggelsesprocent, byggehøjder mv.
Et kommuneplantillæg består af:
• En redegørelse som beskriver baggrund og formål
med kommuneplantillægget samt forholdet til kommuneplanens mål og indsatser. Her redegøres også for
forholdet til overordnet planlægning og lovgivning,
som berøres af tillægget.
• Retningslinjer hvis tillægget berører kommuneplanens gældende retningsliner om f.eks. infrastrukturanlæg, landskabelige bevaringsområder, vandmiljø og bymønster eller tillægget fastlægger nye
retningslinjer
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Indledning

Kommuneplantillæg nr. 12
Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 ledsager Lokalplan 330 for boligområdet ved Grindsted Gl. Posthus.
Baggrund og formål 1.B.35
Dette kommuneplantillæg er udarbejdet for at imødekomme et ønske
om at omdanne posthusgrunden til boligområde. Kommuneplansrammen er beliggende på kanten af Grindsted bymidte og vil med den centrale placering understøtte den byfortæning, med bl.a. tilførsel af flere
boliger, der tilstræbes i bymidten.
Området er i dag omfattet af rammeområde 1.O.4 - offentligt område,
Østergade.
Det er derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, som skaber overensstemmelse mellem kommuneplanen og lokalplanen.
Området er belastet af støj fra Ribe Landevej, Østergade samt tung trafik
fra rutebilstationen mod nord. Der skal derfor redegøres for, hvorledes
støj kan håndteres i forbindelse med lokalplanarbejdet.

Offentlighedsperiode
Forslaget til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 for Billund Kommune er offentliggjort den 19.03.2021.
Eventuelle bemærkninger og indsigelser til forslaget skal fremsendes til Teknik & Miljø forvaltningen inden
den 14.05.2021
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Kommuneplantillæg nr. 12
1.B.35 - Boligområde, Østergade
Intentionerne
• De er intentionen at muliggøre tæt-lave boliger
•

Det gamle posthus skal forblive og benyttes til boliger

Status
• Boligområde tæt-lav
Anvendelse
• Boligformål.
Bebyggelsesregulering
• Bebyggelsesprocent må ikke overstige 50 for hele området
•

Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m.

•

Ny bebyggelse må ikke opføres med mere end 1,5 etager.

Friarealer
• I forbindelse med nybyggeri eller ændret anvendelse skal der indrettes udendørs friarealer
•

Parkeringsareal kan ikke indgå i beregningernen af friarealerne

Zoneforhold
• Landzonearealerne overføres til byzone.
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Vedtagelsespåtegning
Miljøvurdering
I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal planer
miljøvurderes, hvis planen vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på
miljøet.
En miljøvurdering indebærer, at der skal udarbejdes en miljørapport. En
sådan miljørapport skal indeholde en vurdering af planens indvirkning på
miljøet, herunder biologisk mangfoldighed, menneskers sundhed, fauna,
fora, støj, luft og jordforurening, landskab samt arkitektonisk og arkæologisk arv.
Ved afgørelsen af om planen må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, skal der tages hensyn til en række lovbestemte kriterier ligesom berørte myndigheder skal høres.
Billund Kommune har gennemført en screening af kommuneplantillæget.
Kommunen har på baggrund af screeningen vurderet, at ændringen af
kommuneplansrammerne som beskrevet i denne lokalplan, ikke vil kunne
få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor ikke skal gennemføres
en miljøvurdering.

Vedtagelsespåtegning
Billund Byråd har vedtaget at offentliggøre Forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017-2029 for Billund Kommune den 16.03.2021.
Forslaget er offentliggjort den 19.03. 2021.
Billund Byråd har vedtaget Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan
2017-2029 for Billund Kommune den 22.06.2021
Kommuneplantillægget er offentliggjort den 28.06.2021.
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Kortbilag 2
Fremtidig anvendelse
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Miljøscreening
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