Screeningsskema omhandlende planer

Billund Kommune har i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” screenet lokalplan nr. 310 i forhold til de kriterier som fremgår af lovens bilag 6. Screeningen er
gennemført for at afklare, om de anlægsarbejder, byggeri mm., som planen giver mulighed for, vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.
Planer
310 – Boligområde på Slåenvej i Filskov
Plangrundlag1
Lokalplan udlægger et areal i Filskov By til tæt-lav boligområde og muliggøre opførelsen af ca. 12 lejeboliger, vejanlæg
hertil samt grønne fællesarealer.
Omhandler planen anlæg efter lovens bilag?
Bilag 2
☐ JA
☒ NEJ
Bilag 1
☐ JA
☒ NEJ
Er der tale om et Natura 2000-område?
udvikling2

Fordrer planen en miljømæssig bæredygtig
Planens relevans for gennemførelse af anden
miljølovgivning (eks. affaldshåndtering eller beskyttelse
af vand og vandmiljø)3
Miljøpåvirkning

Bemærkning
Bilag 1
☐ JA
☒ NEJ
Der forventes neutral påvirkning i forhold til miljømæssig bæredygtig udvikling.
Nej

(Underemnerne er udelukkende vejledende, hvorfor
der kan tilføjet nye emner, samt omgås andre emner)

Ikke
relevant

Sandsynlighed for påvirkningen

Befolkning

☐

☐ Ubetydelig

Bemærkninger
- Trafikal tilgængelighed
- Svage grupper (ændre, handikappede)
Sundhed
Bemærkninger
- Støj, vibrationer, lysgener, arbejdsmiljø
- Trafiksikkerhed
- Fare ved brand, eksplosion giftudslip osv.
- Friluftsliv / grønne områder

☒ Lille

Påvirkningsgrad

Irreversibilitet4

☐ Stor

☐ Ja ☐ Nej
Mdr./år
☐ Ubetydelig
☐ Lille ☐ Stor
Lokalplanen fastlægger tiltag der skal regulere trafikarealer, og det forventes i forbindelse med godkendelse af et senere vejprojekt at
der stilles krav om sikring af oversigtsarealer ved udkørslen fra Slåenvej til Omme Landevej.
Etablering af affaldsopsamling der kan nås af køretøjer på selve Slåenvej, betyder at der ikke skal bakkes med større køretøjer inden
for lokalplanområdet, hvilket medfører mere sikker færdsel for svage grupper.
☐
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☐ Lille ☐ Stor
☐ Ja ☐ Nej
Mdr./år
Der forventes ikke en væsentlig påvirkning af støj, vibrationer, lysgener, arbejdsmiljø eller lignende fra lokalplanområdet og til
nærmiljøet.
Omme Landevej er en gennemgående hovedvej. Der foreligger ikke nyere trafiktællinger, men det forventes ikke at trafikpåvirkningen
af lokalplanområdet fra vejen vil medføre behov for afværgeforanstaltninger.
Realisering af lokalplanen forventes at betyde en mindre forøgelse af trafikken fra lokalplanområdet og til Slåenvej (herfra til Omme
Landevej) fra de ca. 12 husstande der kommer. Det forventes ikke at dette vil betyde øget trafiksikkerhedsmæssig risiko eller behov
for ombygning af adgangen.
Etablering af grønne fællesområder sikres via lokalplanens bestemmelser, og sikrer nære muligheder for friluftsliv. Også den

1

Kort beskrivelse af projektet og planens intentioner samt området areal og matrikelnumre (man skal kunne læse screeningen for sig selv)
Er planen med til at fordre eller mindske miljøhensyn eller er den neutral
3Har planen nogen form for indflydelse på anden planlægning eller miljølovgivning.
4
Irreversibilitet betyder at efter etableringen er det ikke muligt at vende tilbage til det oprindelige miljøudgangspunkt. Hvis det kan vende tilbage til det oprindelige så NEJ hvis det ikke kan så JA (Permanent
eller først efter en bestemt periode)
2
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nærliggende nedlagte bane, der i dag fungerer som cykelsti, fungerer som en grøn rekreativ kile i byen og sikrer let adgang også for
beboere der ønsker at pendle på cykel.
Materielle goder
Bemærkninger
- Adgang til service
- Attraktive omgivelser / livs kvalitet /
visuel værdi
- Affaldsmængder (håndtering)
Fauna
Bemærkninger
- Områdets værdi for dyreliv
- Artsmangfoldighed
Flora
Bemærkninger
- Områdets værdi for planteliv
- Spredning af invasive arter
Jordbund
Bemærkninger
- Jordforurening
- Jordbundsforhold

☐
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☐ Lille ☐ Stor
☐ Ja ☐ Nej
Mdr./år
Realisering af lokalplanen og opførelse af ca. 12 tæt-lav boliger forventes ikke at medføre en væsentlig påvirkning af lokalområdet
eller adgangen til services, hverken for naboerne til lokalplanområdet eller byen generelt. Filskov By er generelt velforsynet med
services, og den ekstra belastning 12 nye boliger medfører, forventes ikke at betyde behov for udbygning eller omprioritering i
serviceniveauet i lokalområdet.
☐

☐ Ja ☐ Nej
Mdr./år
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☐ Lille ☐ Stor
Området er i dag enfamilieshus med have og kratareal uden større faunamæssig værdi. Der er ikke gjort artsfund inden for
lokalplanområdet.
Realisering af lokalplanen forventes ikke at medføre væsentlig påvirkning af fauna.
☐

☐ Ja ☐ Nej
Mdr./år
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☐ Lille ☐ Stor
Området er i dag have- og kratareal med lav floramæssig værdi, og der er ikke gjort hverken artsfund eller fund af invasive arter.
Realisering af lokalplanen forventes ikke at medføre væsentlig påvirkning af flora.

☐

☐ Ja ☐ Nej
Mdr./år
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☐ Lille ☐ Stor
Lokalplanområdet ligger i byzone, og er dermed – som følge af områdeklassificeringen – betegnet som let forurenet. Der er dog ikke
kortlagt forurening på nogle af de berørte parceller, ligesom der heller ikke er viden om at ejendommene skulle have været anvendt
til formål der kan have medført jordforurening.
Anvendelse af området som følge af realisering af lokalplanen til boligformål, færdselsareal og fælles grønt areal, forventes ikke at
medføre øget risiko for jordforurening.
Jordbunden i området er primært sand, dog med lerforekomster i varierende dybder.

Bemærkninger
- Grundvandsinteresser
- Grundvandsstand
- Udledning til søer, åer/overfladevand
- Kloakering, Håndtering af spildevand

☐

☐ Ja ☐ Nej
Mdr./år
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☐ Lille ☐ Stor
Lokalplanområdet ligger inden for et område med almindelige drikkevandsinteresser, men væk fra det nærliggende Filskov
Vandværks aktive boringer og indvindingsopland, som er beliggende sydøst for byen. Det forventes ikke at realisering af lokalplanen
vil medføre en risiko for grundvandsinteresserne i området. Grundvandet står omkring kote 47.5 m DVR90 i nærmeste vandboring
ved sidste måling, mens terrænet inden for lokalplanområdet ligger mellem kote 49.5m og 51.5m DVR90 jf. DHM af 2018.
Området tilsluttes den kommunale spildevandshåndtering.

Luft

☐

Vand

Bemærkninger
- lugt
- Støv

☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ja ☐ Nej
Mdr./år
☐ Ubetydelig
☐ Lille ☐ Stor
Bortset fra en mindre periode i forbindelse med projektering forventes realisering af lokalplanen ikke at medføre gener som følge af
lugt, støv eller emissioner for nærområdet. Der er ikke i umiddelbar nærhed listevirksomheder, landbrug eller anden virksomhed, som
kan forventes at medføre lugt-, støvgener eller væsentlige gener som følge af emissioner.
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- Emissioner (partikler, luftarter evt. Trafik)
Klima

☐

Bemærkninger
- Energiforbrug/afgivelse.
- Vandstandsændring
Landskab og bymiljø

☐

Bemærkninger
- Særlige landskabstræk
- Beskyttelsesområder

☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
Der stilles i lokalplanen krav om lavenergibebyggelse

☐ Ubetydelig

☒ Lille

☐ Lille

☐ Stor

☐ Ja ☐ Nej

Mdr./år

☐ Stor

☐ Ja ☐ Nej
Mdr./år
☐ Ubetydelig
☐ Lille ☐ Stor
Lokalplanområdet ligger tæt på Filskov Kirke (opført i 1877), og karakteristiske elementer herfra forsøges videreført i bebyggelsen
inden for lokalplanområdet gennem lokalplanens krav til materialer.
Idet lokalplanområdet er omgivet af by forventes det ikke at medføre væsentlig indvirkning på oplevelsen af landskabet omkring
Filskov.

Indvirkningens kumulative karakter5

Bilag 1

☐ JA

☒ NEJ

Bemærkninger
Grænseoverskridning6

Bilag 1

☐ JA

☒ NEJ

Bemærkninger
Planområde
Indvirkningens størrelse
•
Areal (lokalplansområdet)
•
Størrelsesorden af den befolkning som kan
blive berørt
•
Ændre planen på andre planer eller
programmer eller påvirker den andre områder
•
Nærhed til Natura 2000
Områdets værdi og sårbarhed:7
Fredning eller bevarende planlægning
Naturbeskyttelse
International beskyttelse (Natura 2000)
Kulturarv
Særlige, øvrige bevaringsinteresser
Truede dyrearter
Skovrejsning/ -nedlæggelse
Konklusion

4280 m2
Lokalplanen forventes primært at påvirke ejerne af de nærmeste 8-10 naboejendomme, der enten grænser op til
lokalplanområdet, eller deler vejadgang til Slåenvej.
Bestemmelserne i den eksisterende ’Lokalplan nr. 51 for Grindsted Kommune omfattende Filskov By’ erstattes for
lokalplanområdet med lokalplan nr. 310s bestemmelser.
Nej

Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant
Ikke relevant

5

Indvirkningens kumulative karakter omhandler hvorvidt de enkelte miljøpåvirkninger påvirker hinanden til en større samlet miljøpåvirkning.
Grænseoverskridende omhandler hvorvidt planen har indvirkning på andre stater.
7
Hvis nogle af punkterne i områdets værdi og sårbarhed findes indenfor planområdet bør dette indskrives i lokalplanen.
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Billund Kommune har gennemført miljøscreeningen af planen i henhold til overstående skema og vurderer på denne
baggrund, at planen ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at planen dermed ikke skal miljøvurderes.
Byrådet har derfor besluttet, at der ikke skal foretages miljøvurdering, jf. § 8, stk 2 i Miljøvurderingsloven.
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