Screeningsskema omhandlende planer

Billund Kommune har i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter” screenet lokalplan nr. 312 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
Lokalplan nr. 312 – Boligområde ved Ankelbovej og Kærhusvej, Billund
Plangrundlag1
Lokalplanen imødekommer efterspørgslen på byggegrunde og boliger i Billund ved at muliggøre opførelsen af enten
åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Derudover afgrænser lokalplanen et område i forbindelse med et boringsnær
beskyttelsesområde (BNBO) og et område til rekreativt formål i forbindelse med eksisterende legeplads.
Lokalplanområdet er cirka fire hektarer og omfatter følgende matrikler: Matr.2n, Plouglund By, Grene; matr. 2au,
Plouglund By, Grene; og del af matr. 17, Plouglund By, Grene.
Omhandler planen anlæg efter lovens bilag?
Bilag 2
☐ JA
☒ NEJ
Bilag 1
☐ JA
☒ NEJ
Er der tale om et Natura 2000-område?
Fordrer planen en miljømæssig bæredygtig udvikling2
Planens relevans for gennemførelse af anden
miljølovgivning (eks. affaldshåndtering eller beskyttelse
af vand og vandmiljø)3
Miljøpåvirkning

Bilag 1
Neutral

☐ JA

☒ NEJ

Bemærkning

Irreversibilitet4

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

Ikke
relevant

Befolkning

☐ Ja ☒ Nej
☐
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
Lokalplanens vejtilførsel etableres fra Møllevej. Lokalplanen vil generere mere trafik ifm. det nye boligområde.

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

Sandsynlighed for påvirkningen

Påvirkningsgrad

Mdr./år

☐ Ja ☒ Nej
Mdr./år
☐
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
Lokalplanen vurderes at generere lidt mere trafik og dermed støj på lokalt plan. Der forventes ikke meget støj genereret på grund af
lokalplanområdet.
Cirka halvdelen af lokalplanområdet anvendes til åbent grønt, naturområde.
Principielt udformes veje som hastighedszone med hensyn på at sikre et trykt og børnevenligt gadebillede.
☐

☐ Ubetydelig

☐ Lille

☒ Stor

☐ Ubetydelig

☒ Lille

☐ Stor

☐ Ja ☒ Nej

Mdr./år

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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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
Vand
Bemærkninger
- Grundvandsinteresser
- Grundvandsstand
- Udledning til søer, åer/overfladevand
- Kloakering, Håndtering af spildevand
Luft
Bemærkninger
- lugt
- Støv
- Emissioner (partikler, luftarter evt. Trafik)
Klima
Bemærkninger
- Energiforbrug/afgivelse.
- Vandstandsændring
Landskab og bymiljø
Bemærkninger
- Særlige landskabstræk

Der sikres i lokalplanområdet adgang til grønne, natur- og rekreative arealer. Lokalplanens nye boligområde forventes at bidrage
positivt til det grønne, naturnære byliv i Billund Syd.

☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ja ☒ Nej
Mdr./år
☐
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
Der afgrænses og bibeholdes i lokalplanområdet et grønt naturområde, som forventes at bidrage positivt til dyreliv og
artsmangfoldighed i Billund Syd.
☐
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☒ Lille
Lokalplanen muliggøre byggeri i et område, der hidtil ikke har været bebygget.

☐ Stor

☐ Ja ☒ Nej

Mdr./år

☐ Ja ☒ Nej
Mdr./år
☐
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
Lokalplanen muliggøre byggeri i et område, der hidtil ikke har været bebygget. Der er ikke kendskab til specielle problemer i forhold til
jordbunden, området ligger på en eksisterende landbrugsjord. Ingen registreret jordforureninger i området.
☐ Ja ☒ Nej
Mdr./år
☐
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
En del af lokalplanområdet ligger indenfor Boringsnær beskyttelsesområde (BNBO). Lokalplanen pålægger en række bestemmelser ift.
BNBO-områdets anvendelse og tilpasning.
Lokalplanen stiller krav om lokal afledning af regnvand (LAR) på egen grund. Vejudlæg giver mulighed for nedsivning af regnvand
(LAR).
☐

☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☒ Ubetydelig
☐ Lille ☐ Stor
Under anlægs- og byggearbejde kan der forekomme mindre væsentlige støv- og støjgener.

☐ Ja ☐ Nej

Mdr./år

☒

☐ Ja ☒ Nej
Mdr./år
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
Forbruget af natur- og energiressourcer samt påvirkning ift. vandstandsændring vurderes at udgøre det normale for åben-lav og tætlav boligbebyggelse.

☐
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
☐ Ubetydelig
☒ Lille ☐ Stor
Der pålægges bestemmelser ift. landskabstræk i lokalplanens natur- og rekreative områder.
Vejføring, nature- og rekreative arealer og boligbebyggelse tilpasses området.

☐ Ja ☒ Nej

Mdr./år
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- Beskyttelsesområder
Indvirkningens kumulative karakter5

En del af lokalplanområdet ligger indenfor skovbeskyttelseslinjen. Skovbeskyttelses-området sikres i lokalplanens bestemmelser.

Bemærkninger
Grænseoverskridning6
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

Bilag 1

☐ JA

☒ NEJ

Bilag 1

☐ JA

☒ NEJ

Cirka 4 ha.
Beboerne i boligområderne langs Møllevej i Billund Syd, herunder områder for Lokalplan nr. 275 – Boligområde –
Ankelbovej; Lokalplan nr. 295 – Boligområde ved Møllevej – Sønderkær Bæk; og Lokalplan nr. 273 – Boligområde ved
Ankelbovej.
Lokalplanen er i overensstemmelse rammerne i Kommuneplan 2017-29 for området
Lokalplanområdet ligger cirka 2,5 km fra Natura2000 området nr. 85 Hedeområder ved Store Råbjerg.

Lokalplanen pålægger en række bestemmelser ift. BNBO-områdets anvendelse og tilpasning.
Det vurderes, at projektområdet ikke indeholder egnede levesteder for dyre- og plantearter, der er beskyttet af
Habitatdirektivets bilag IV. Projektet vil derfor ikke forringe eventuelle levesteder for arterne.
Lokalplanen giver mulighed for skovrejsning inden for et afgrænset naturområde.
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.

Udarbejdet af: rfc

Rodney Franklin Cottrell

11-07-20019

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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