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Indledning
Hvad er en lokalplan?
En lokalplan fastlægger de fremtidige forhold indenfor lokalplanens område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge bindende retningslinjer for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier med mere skal placeres og udformes inden for lokalplanens område.
Lokalplanen regulerer kun fremtidige forhold. Byggeri og anlæg, som er lovligt etableret før lokalplanen, kan
fortsætte som hidtil – også efter ejerskifte. Lokalplanen medfører heller ikke pligt til at etablere de bebyggelser
eller anlæg, som lokalplanen beskriver, men når de etableres, skal det ske efter lokalplanens bestemmelser.
Lokalplaner udarbejdes efter regler i planloven, som bestemmer, hvad en lokalplan skal indeholde, hvad den kan
regulere, og hvordan borgerne skal høres, før den vedtages endeligt. Lokalplanens retsvirkninger er nærmere
beskrevet i lokalplanens bestemmelser.
Hvornår skal der udarbejdes en lokalplan?
Byrådet har i følge planloven pligt til at lave lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større
bygge- og anlægsarbejder, herunder nedrivning af byggeri. Endvidere skal der udarbejdes en lokalplan, når det
er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, eller når der skal overføres arealer fra landzone til
byzone.
Herudover har byrådet ret til på ethvert tidspunkt at beslutte at udarbejde en lokalplan, hvis man fx ønsker at
vurdere et projekt i en større sammenhæng i planlægningen eller en offentlig debat om udviklingen af et areal.
Offentlig høring af lokalplanforslag
Inden byrådet kan vedtage en lokalplan, skal et forslag til planen offentliggøres i mindst fire uger. Borgerne
kan her sætte sig ind i forslaget og har mulighed for at komme med kommentarer og forslag til ændringer. Det
er vigtigt for byrådet, at blive gjort opmærksom på synspunkter og problematikker, når man skal vurdere, om
lokalplanen vedtages endeligt eller eventuelt skal tilrettes inden. Først når lokalplanen er endeligt vedtaget, er
den bindende for grundejeres og brugeres fremtidige anvendelse af området.

Læsevejledning
Lokalplanen består af:
•

Redegørelsen, som beskriver hvorfor lokalplanen er udarbejdet, og hvad planen regulerer, samt redegør for
lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning.

•

Bestemmelserne, der fastlægger, hvordan lokalplanområdet kan anvendes, og er den juridisk bindende del
af lokalplanen. Bestemmelserne er bindende for byrådet, samt for grundejere og brugere af området.

•

Et matrikelkort, som viser afgrænsningen af området i forhold til ejendomsskel.

•

Et eller flere lokalplankort, som knytter sig til lokalplanens bestemmelser og er juridisk bindende for områdets udnyttelse.

•

En illustrationsplan, der viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udføres efter planen. Illustrationsplanen
er vejledende og ikke juridisk bindende.

Offentlighedsperiode
Forslaget til lokalplan nr. 306 er offentliggjort den 10.04.2018 Eventuelle bemærkninger og indsigelser til
forslaget skal fremsendes til Teknik- & Økonomi forvaltningen inden den 08.05.2018.

Vedtegelsespåtegning
Forslag til lokalplan nr. 306for Billund Kommune er vedtaget af Billund byråd den DATO.
Forslaget er offentliggjort den DATO.
Lokalplan nr. 306 for Billund Kommune er endeligt vedtaget af Billund byråd den DATO.
Den endeligt vedtagne plan er offentliggjort den DATO.
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Redegørelse

Lokalplanområdets beliggenhed

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den nordlige del af Billund i tilknytning til Legolands indgangsportal ved Nordmarksvej.

Områdets afgrænsning og størrelse
Området udgør ca. 8.900 m2 og afgrænses af Legolands indgangsportal og
vejene Nordmarksvej og Åstvej.

Lokalplanens baggrund og formål

Områdets zonestatus
Området ligger i byzone.

Baggrund
Legoland ønsker at ibrugtage et areal i tilknytning til forlystelsesparkens
indgang til en ny attraktion. Projektet er i overensstemmelse med den
gældende lokalplan nr. 60, men med projektet overskrides lokalplanens
samlede byggemulighed. Der skal derfor udarbejdes en ny lokalplan for
realisering af det aktuelle projekt.

Lokalplanområdets beliggenhed i kommunen.

Det aktuelle projekt udgøres af en udstillingsbygning for indendørs oplevelse. Legoland har imidlertid til stadighed behov for at udvikle, forbedre
og erstatte parkens forlystelser. Lokalplanen skal derfor muliggøre, at den
ny forlystelse fremover kan udvikles på arealet inden for de rammer, som
lokalplanen fastlægger.

50
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Mekanisk vinkende legomand i området.

Landskab
Området fremtræder ved lokalplanens udarbejdelse som grønt friareal
med en mindre bakke beplantet med lave buske. Området mod Nordmarksvej udgøres af græsplæne med enkeltstående træer. I områdets
sydvestlige del er en bevoksning, der fremtræder som krat og selvsåede
træer. Den vinkende legomand er placeret i et lille anlæg omgivet af en
lav hæk.

Formål
Lokalplanen skal muliggøre etablering af en ny forlystelse med funktionelle adgangsforhold. Lokalplanen skal desuden sikre ny bebyggelses indpasning i det lokale bymiljø ved bestemmelser om bebyggelsens omfang
og udseende samt ved sikring af grønt bufferareal mod Nordmarksvej.

5

Trafikale forhold
Adgang til området sker ad en vejsløjfe ind i området, som primært muliggør afsætning af passagerer ved Legolands indgangsportal.
Mod Åstvej er en parkeringsplads med ca. 32 pladser, som betjener ansatte i Legoland.

Beliggenheden udenfor den nuværende indgangsportal til Legoland muliggør, at forlystelsen kan være åben for publikum uden for Legolands
sædvanlige åbningssæson.

0

Områdets nuværende anvendelse
Området anvendes også i dag til forlystelsespark, men er ubebygget bortset fra skiltning for Legoland i form af en flaggruppe og et anlæg med et
vartegn for Legoland i form af en mekanisk, vinkende legomand.

Luftfoto med lokalplanafgrænsning.

Lokalplanområdet set fra nordøst.

METER

Lokalplan Legoland ved
Nordmarksvej
Luftfoto med afgrænsning
1:1.000
20.12.2017
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Miljøforhold
Området er påvirket af støj fra den trafikerede Nordmarksvej, lufthavnen
og den øvrige del af forlystelsesparken.

Fremtidige forhold
Disponering
Lokalplanen disponerer området ved udlæg af et areal til grønt bufferzone mod Nordmarksvej, et byggefelt for etablering af ny bebyggelse samt
et færdselsareal.

Lokalplanområdets omgivelser
Lokalplanområdet omgives af den øvrige del af forlystelsesparken Legoland og Billund Lufthavnsområde, som ligger mod nordvest. Mod syd ligger Billund Travbane. Området er således er præget af turismeerhverv
med tilhørende hoteller og travle færdselsarealer. Et nyt hotel i tilknytning til Legoland er under opførelse umiddelbart sydøst for lokalplanområdet.

Anvendelse
Lokalplanområdet udlægges til turismeerhverv.
Området kan anvendes til forlystelser i form af bygninger og anlæg, som
giver oplevelser for de besøgende fx i form af inden- og udendørs udstilling – herunder interaktive muligheder, som levendegør og involverer de
besøgende i de udstillede temaer.
Der kan i tilknytning til anlægget etableres publikumsfaciliteter som
souvenirbutik og lignende.
Bebyggelse og anlæg
Planen muliggør at etablere bebyggelse og anlæg til ovennævnte anvendelse med tilhørende færdsels- og udearealer, tekniske anlæg samt publikumsfaciliteter.
For at sikre områdets indpasning i det lokale bymiljø fastlægger lokalplanen rammer for ny bebyggelse og anlægs omfang, placering og udformning. Disse bestemmelser skal også understøtte intentionerne i ”Billund
Byvision”.
Af hensyn til Billund Lufthavn har lokalplanen bestemmelser om etablering af udendørsbelysning, der skal sikre, at den ikke er til gene for flytrafikken. Endvidere skal bestemmelserne sikre, at trafikken og omgivelserne ikke belastes af generende blænding eller unødvendig lysforurening.
Veje, stier og parkering
Lokalplanen fastlægger den eksisterende vejsløjfe, som muliggør afsætning af personer mv. ved Legolands indgang og ved lokalplanområdets
nye forlystelse - herunder passagerer med busser. Her skal særligt skabes
mulighed for at transportere handikappede og bevægelseshæmmede
helt frem til Legolands indgang og til den nye forlystelse.
De eksisterede parkeringspladser for Legolands ansatte i området ud til
Åstvej flyttes til et areal ved det nye hotel på sydsiden af vejen. Det sikres,
at personalet har hensigtsmæssige parkeringsmuligheder i hele etableringsprocessen.
Lokalplanområdet skal primært trafikbetjenes fra Legolands eksisterende
tilkørsels og parkeringsanlæg, som har tilstrækkelig kapacitet til også at
betjene det nye område. For at sikre at der etableres tilstrækkeligt med

Legoland indgangsportal. og vejslyngen, der giver adgang til lokalplanområdet.
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parkeringspladser til områdets brug og sikre området mod uhensigtsmæssigt parkerede biler på områdets veje, stiller lokalplanen krav om,
at der skal anvises parkeringspladser for lokalplanområdets ansatte og
besøgende, hvor det kan dokumenteres, at der er tilstrækkelig parkeringskapacitet til formålet.

rådet er vist i lokalplanens bilag A.
Der kan af samme grund ikke etableres større bassiner, søer og lignende
åbne vandflader, som tiltrækker fugle.
Miljø
Der vil i området ikke blive etableret anlæg eller anvendelse, der medfører væsentlig støj, lugt eller lignende miljøgener.

Varetilkørsel til området vil foregå som del af Legolands interne distribution med pallevogne, små elektriske vogne og lignende mindre køretøjer.

Der er ingen særlig miljøfølsom anvendelse i området. Miljøstyrelsen vejledende støjgrænser for hotel syd for lokalplanområdet skal overholdes, jf.
Miljøloven.

Grønne områder, landskab og beplantning
Lokalplanen udlægger en grøn bufferzone mod Nordmarksvej, som skal
sikre en imødekommende tilkørsel af vejen og skabe sammenhæng med
det omkringliggende bymiljø – herunder området omkring det nye hotel
syd for Nordmarksvej.

Lokalplanens forhold til anden planlægning og lovgivning
Lokalplanens forhold til kommuneplanen
Lokalplanen er i overensstemmelse med Billund Kommuneplan 20172029 og er indeholdt i rammeområde 2.T.1, der udlægger arealet til turismeformål i form af kulturelle, rekreative og forlystelsesmæssige aktiviteter, konference- og overnatningsfaciliteter m.v.

I bufferzonen kan der opstilles vartegn for Lego fx i form af den eksisterende vinkende legomand, flaggrupper samt markerings- og henvisningsskiltning inden for de rammer, som er fastlagt i lokalplanens
bestemmelser. Beplantning i bufferzonen skal respektere servitutter omkring ledninger, så beplantningens rødder ikke kan beskadige ledninger.

Politik og mål
Lokalplanen understøtter byrådets mål i kommuneplanen om udvikling
af kommunens turismefaciliteter i Destination Legoland Billund Ressort.

Det tilstræbes at bevare større karaktergivende træer og beplantning i
området og/eller genetablere karakteren i den efterfølgende landskabelige bearbejdning.

Billund Byvision
Lokalplanen understøtter Billund Byvision bl.a. ved at medvirke til et
sammenhængende bymiljø omkring turismeerhvervene ved Nordmarksvej og ved at gøre Legoland mere synlig i bybilledet.

For at forebygge sammenstød mellem fly og fugle - såkaldte ”birdstrikes”
- nær lufthavnen, har lokalplanen bestemmelse om, at der i lokalplanområdet ikke kan anvendes beplantning, som virker særligt tiltrækkende på
fugle. En liste med de plantearter, som ikke kan anvendes i lokalplanom-

Eksisterende lokalplan eller byplanvedtægt
Området er omfattet af den eksisterende Lokalplan nr. 60 for eksisterende
turist- og parkområde.
Denne lokalplan aflyses for det område, som er omfattet af nærværende
lokalplan, ved dens endelige vedtagelse og offentliggørelse.
Detailhandel
Der kan ikke etableres detailhandel i området. Der er dog mulighed for at
etablere en mindre souvenirbutik i tilknytning til forlystelse i området.
Denne form for butik vil ikke påvirke kommunens øvrige detailhandel
eller belaste områdets trafik- og bymiljø.

Eksisterende bevoksning i områdets sydøstlige del.
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Teknisk forsyning
Lokalplanen fastlægger, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før tilslutning til kollektiv varme-, vand-, spildevands- og elforsyning har fundet
sted.
Et af områdets større, karakteristiske
træer.
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Vand
Området ligger indenfor Billund Vand A/S’s forsyningsområde og forsynes med drikkevand herfra.

Lokalplanens forhold til miljøet
Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter
Ifølge ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete
projekter” skal der gennemføres en miljøvurdering, hvis en lokalplan antages at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Varme
Lokalplanens område forsynes med varme fra Billund Varmeværk i henhold til varmeplanen.

Miljøvurdering af planer og programmer
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” afsnit II.

Ny bebyggelse skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning.
Til lavenergibebyggelse er der ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg. Ved lavenergihuse forstås bebyggelse, hvor det kan
dokumenteres, at de på opførelsestidspunktet opfylder de til enhver tid
gældende klassifikationskrav i Bygningsreglementet.

Billund Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at planen
ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver miljøvurdering er truffet, da planen alene indeholder
mindre ændringer i en gældende plan, som vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 8, stk. 2 i Miljøvurderingsloven. Billund
Kommune vurderer, at planen ikke antages at få væsentlig indvirkning
på miljøet.

Elektricitet
Syd Energi Net har forsyningspligt inden for lokalplanens område.
Elektriciteten kan indkøbes på det fri el-marked.
Spildevand
Området er omfattet af spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune.

Miljøvurdering af projekter
I henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” afsnit III.

Området ligger i spildevandsopland BI26. Området er separatkloakeret.
Regnvand nedsives med overløb til regnvandssystemet.

Lokalplanen åbner for etablering af anlæg, som skal screenes efter afsnit
III i Miljøvurderingsloven. I forbindelse med ansøgning om etablering
sådanne anlæg skal der udarbejdes en screening og/eller en miljøkon-

Renovation
Sortering, opbevaring og håndtering af affald skal ske i henhold til Billund Kommunes gældende affaldsregulativer.
Lokalplanens forhold til kulturarv
Planlægningen påvirker ikke eksisterende kulturarv.
Arkæologiske og kulturhistoriske interesser
Der er inden for lokalplanområdet ikke indikationer på arkæologiske interesser.
Naturbeskyttelse
International naturbeskyttelse
Nærmeste Natura 2000-område er ”Hedeområder ved Store Råbjerg”, som
ligger ca. 5 km vest for lokalplanområdet.
Billund Kommune vurderer, at planen i sig selv eller i sammenhæng med
andre planer ikke vil påvirke Natura 2000-områder.
National naturbeskyttelse
Området omfatter ikke beskyttet natur eller byggelinjer efter Naturbeskyttelsesloven.

Lokalplanområdetmod Nordmarksvej.
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sekvensrapport for projektets påvirkninger af miljøet efter bestemmelserne i loven.

områdeklassificeringen som er arealer, hvor der kan være lettere forurenet jord, jf. Jordforureningsloven. Ændringer og omklassificeringer herfra
er fastlagt i Jordstyringsregulativ for Billund Kommune.

Der er foretaget en screening af projekt for forlystelse i forlystelsespark
jf. miljøvurderingslovens bilag 2 for at fastslå om projektet vil have væsentlig betydning for miljøet og derfor skal miljøvurderes i en miljøkonsekvensrapport. Screeningen konkluderer, at projektet ikke medfører væsentlig betydning for miljøet. På den baggrund vurderes det, at projektet
ikke skal miljøvurderes i en miljøkonsekvensrapport.

Før der igangsættes grave-, bygge- eller anlægsarbejde på matrikler, hvor
der er kortlagt jordforurening eller områdeklassificering, skal Billund
Kommune kontaktes.
Region Sydjylland er myndighed for kortlægning af forurenede arealer.
Orientering om jordforurenede arealer kan ses på Region Sydjyllands
hjemmeside.

Støj og vibrationer
Støjforhold reguleres af Miljøbeskyttelsesloven. Miljøstyrelsen har
fastlagt vejledende grænseværdier for støj fra virksomheder. Grænseværdierne bruges til planlægning for udlæg af byarealer, men lægges også til grund for miljømyndighedernes vurdering af støjgener.

Erhvervs- og industriområder med
forbud mod generende virksomheder
(udgangspunkt for hotel)

Dag

Aften og
helligdage

Nat

60 dB

60 dB

60 dB

Grundvand
Lokalplanområdet er omfattet af almindelige drikkevandsinteresser.
Indvindingsoplandet, som er knyttet til Billund Drikkevand’s indvinding
på Lindevej, er bortfaldet, som følge af at indvindingen på kildepladsen
ophører.

Støjkonsekvensområde ved Billund Lufthavn.

Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, som er relevant i området.

Støj fra lufthavnen
Lokalplanen ligger inden for et område, som er belastet med støj fra Billund Lufthavn. Støjkortlægningen viser et støjniveau på 60-65 dB(A) i
området.

Anvendelsen til forlystelser vurderes ikke at udgøre en væsentlig risiko
for drikkevandsinteresserne i området.
Overfladevand og klimatilpasning
Lokal afledning af regnvand (LAR) er en stadigt mere udbredt metode til
at håndtere regnvand fra tagafløb og befæstede arealer på. I stedet for at
lave dyre og ufleksible udvidelser af kloaksystemet, er princippet at forsinke, fordampe, nedsive eller genanvende regnvandet der, hvor det falder – fx med grønne tage, regnbede og lignende.

Miljøgodkendelse
Legoland er som helhed omfattet af Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 om
miljøgodkendelsespligt. Udvidelse af parken vil derfor skulle indarbejdes i forlystelsesparkens miljøgodkendelse - også selvom udvidelsen ikke
medføre støj, lugt eller andre miljøgener.
Jordforurening
Der er ikke registreret jordforurening inden for lokalplanområdet.
I henhold til Jordforureningsloven, skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening. Forureningen skal anmeldes til Billund Kommune, og arbejdet
må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget underretning om den konstaterede forurening.

Den eksisterende personaleparkering
flyttes til syd for Åstvej.

Lokalplanen ligger i byzone. Alle arealer indenfor byzone er omfattet af
14
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Der kan arbejdes med lokal afledning af regnvand som løsning for overfladevand i området.
Af hensyn til lufthavnen kræver lokalplanen særlig tilladelse til etablering af regnvandsbassin og lignende med åbne vandflade.

Servitutter
Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige
med lokalplanens indhold, fortrænges af lokalplanen jf. planlovens § 18.
Private tilstandsservitutter, som er uforenelige med lokalplanens formål,
kan aflyses med lokalplanen jf. planlovens § 15 stk. 2 nr. 17.
Servitutter der fortrænges eller aflyses med lokalplanen fremgår af lokalplanbestemmelserne § 13.
Andre private servitutter kan eksproprieres efter planlovens § 47, når det
vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen.
Der kan være forsyningsledninger, som ikke er tinglyst i servitutter. Bygherre opfordres til at søge oplysninger om eventuelle forsyningsledninger i området gennem en såkaldt LER-forespørgsel.

Tilladelser efter anden lovgivning
Museumsloven
Sydvestjyske Museer skal i henhold til museumsloven sikres mulighed
for at foretage arkæologiske undersøgelser ved nedrivning, bebyggelse
og anlæg.
Hvis der under byggeri eller anlægsarbejde træffes på fortidsminder, skal
arbejdet stoppes og Sydvestjyske Museer underrettes, jf. museumsloven.
Jordforureningsloven
Hvis der i forbindelse med bygge- eller anlægsarbejde stødes på en forurening, skal arbejdet straks standses og forureningen skal anmeldes til Billund Kommune. Arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen
har modtaget underretning om den konstaterede forurening.
Færdselsloven
Der kan – uanset lokalplanens bestemmelser - ikke uden samtykke fra
politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., der kan have væsentlig betydning for færdslens sikkerhed og afvikling, jf. færdselsloven.

Lokalplanområdet mod Åstvej.
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LOKALPLAN NR. 306
for forlystelse ved Nordmarksvej
I henhold til Lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 50 af 19. januar
2018) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område:

§1

Lokalplanens formål
Lokalplanens formål er:

§ 1.1

at fastholde området til turismeerhverv

§ 1.2

at fastlægge en grøn bufferzone mod Nordmarksvej

§ 1.3

at sikre byggeri og udearealer udformes , så der skabes indpasning
i omgivelserne

Det fremgår af planloven, hvad
man kan regulere i en lokalplan.
Lokalplanens bestemmelser suppleres af bestemmelser i anden
lovgivning, først og fremmest
byggelovgivningen.

Område og zonestatus

§ 2.1

Lokalplanområdet er afgrænset som vist på matrikelkortet, kortbilag nr. 1 og omfatter følgende matrikler:

samt alle parceller, der efter den 1. januar 2018 udstykkes i området.
§ 2.2 Området er i byzone.

Områdets anvendelse

§ 3.1

Lokalplanområdet må kun anvendes til turismeerhverv.

Udstykning

§ 4.1

Området må ikke udstykkes.

§5

Vej-, sti- og parkeringsforhold

§ 5.1

Veje
Lokalplanområdets primære vejbetjening skal ske fra Nordmarksvej i princippet, som vist på kortbilag 2.

Parkering
§ 5.4 Parkering kan foregå uden for lokalplanområdet som del af den
samlede forlystelsesparks parkeringsområder. Der skal her anvises
parkeringspladser for lokalplanområdets ansatte og besøgende,
hvor det kan dokumenteres, at der er tilstrækkelig parkeringskapacitet hertil.

Der kan i området etableres faciliteter for publikum i form af toiletter, garderober, souvenirbutik i tilknytning til forlystelse i lokalplanområdet og lignende.

§ 5.5

§ 3.4 Der må ikke etableres nogen form for boliger i området.
§ 3.5

§4

§ 5.3 Varetilkørsel, renovation og lignende må ikke foregå direkte til området, men skal ske som del af forlystelsesparkens interne distribution af varer og materiel.

§ 3.2 I lokalplanområdet må der etableres forlystelser bl.a. i form udstillinger, interaktive oplevelser og anlæg til leg og fritidsaktiviteter
med tilhørende administration, personale- og publikumsfaciliteter. Der kan endvidere etableres undervisnings- og mødefaciliteter
o.l. i tilknytning til forlystelsesparken.
§ 3.3

Der udlægges areal til grøn bufferzone mod Nordmarksvej med en
bredde på mindst 10 m som markeret på kortbilag 2. Arealet må
ikke bebygges, anvendes til parkering, oplag og lignende. Der kan
dog etableres skiltning og flag efter § 8.6-8.9 på arealet.

§ 5.2 Der udlægges areal til færdselsareal i form af vejslynge til afsætning og optagning af passagerer i busser, handikappede mv. i
princippet, som vist på kortbilag 2. Kørebanen skal have bredde af
mindst 5,5 m eller 3 m, hvis den er ensrettet.

del af matr. nr. 2az, Billund By, Grene

§3

§ 3.7

Arealer til teknisk forsyning og lignende kan dog udstykkes som
mindre grunde.

§ 1.4 at sikre arealer mod offentlig vej bidrager til en god helhedsoplevelse ved ankomst til byen

§2

faldshåndteringsanlæg, én mobilmast med tilhørende teknikbygning, kloakpumpestation og lignende.

Belysning
Udendørs belysning skal ske med ensartede belysningsarmaturer
med lyspunktshøjde på max 3,5 m.

§ 5.6 Der må kun anvendes armaturer til udendørs belysning, som retter
lyset nedad mod færdselsarealer og øvrige arealer, som skal belyses.

Der må ikke etableres detailhandel udover den i § 3.3 nævnte souvenirbutik med areal på op til 500 m2.

§ 3.6 Der kan inden for lokalplanområdet opføres anlæg til forlystelsesparkens tekniske forsyning. Herunder energiforsyningsanlæg, af18

Ad. 5.6: Til information kan oplyses, at kommunen anvender
RAL-farven 9005 til belysningsarmaturer.
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Tekniske anlæg

stål, aluminium, fibercement, kobber, zink eller glas.

§ 6.1 Alle områdets forsyningsledninger skal udføres som jordledninger.

§ 8.3 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer
med et glanstal på over 20, bortset fra vinduer eller anlæg for udnyttelse af solenergi.

§ 6.2 Installationsbokse og lignende, mindre anlæg til områdets tekniske forsyning skal placeres i tilknytning til bebyggelsen ellersamlet langs vej-, eller naboskel afskærmet af levende hegn og skal
have samme udformning og farve - sort, grå eller mørk grøn.

§ 8.4 Solenergianlæg skal integreres som del af bebyggelsens tag, facadebeklædning eller vinduespartier og være anti-refleksbehandlede.

§ 6.3 Større bassiner, søer og lignende åbne vandoverflader må – af hensyn til lufthavnen og risiko for ”bird-strikes” – ikke etableres.

§ 8.5 Tekniske bygningsdele som fx elevatorer, ventilationklimaanlæg,
med videre skal indeholdes i bygninger eller på anden måde indgå
som en integreret del af bygningens arkitektur.

§ 6.4 Beholdere, containere eller lignende til oplag, affald mv. skal indeholdes i bygninger eller inden for byggefeltet afskærmet med levende hegn, som max må have en længde på sammenlagt 20m og
en højde må max 1,80 m.

Skiltning
§ 8.6 Inden for de arealer, som er principielt markeret på kortbilag 2 mod
Nordmarksvej og Åstvej, kan der hver opstilles ét skilt i form af en
pylon på max 1,7 m bredde og med en højde på max 3,5 m.

§ 6.5 Der må ikke opstilles solenergianlæg på terræn.

§7

Bebyggelsens omfang og placering

§ 7.1

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må udgøre max 60
%.

§ 7.2

Bebyggelse skal placeres inden for det på kortbilag 2 markerede
byggefelt.

§ 7.3

Bebyggelse må opføres i max 3 etager.

§ 8.7 Der kan inden etableres ét vartegn for Legoland i form af bevægelig
figur med samme højde og placering som den eksisterende legomand.
§ 8.8 Skiltning udover det ovennævnte skal foregå som skilte monteret
på bygninger og må maksimalt udgøre 6 m2 pr. 25 m facade. Der
kan dog tillige opstilles mindre henvisningskilte, der fx viser vej til
publikumsfaciliteter, andre forlystelser mv.

§ 7.4 Ved etablering af tagterrasse skal den kun medregnes som etage,
hvis der etableres fast bebyggelse på taget som f.eks. drivhus, pavillonbygning o. lign. Det gælder dog ikke trappe- og/eller elevatortårn.

§ 8.9 Flagstænger i området skal have samme størrelse og placeres harmonisk som én samlet helhed – fx på linje eller i grupper og må kun
benyttes til nationalflag.

§ 7.5

§ 8.10 Belysning af skilte må ikke virke blændende og skal afpasses i styrke efter det generelle belysningsniveau i gaden.

Bebyggelse må have en højde af max 12 m målt efter fastsat niveauplan i byggesagen.

§ 8.11 Hver billede i eventuel digital skiltning må ikke være animeret og
skal stå på skærmen i minimum 5 minutter.

§ 7.6 Skorstene, antenner, ventilationsafkast og lignende skal indpasses
i max-højden.

§8

Bebyggelsens udformning og fremtræden

§ 8.1

Bebyggelsen indenfor lokalplanens område skal fremstå som en
samlet helhed i farver, form og/eller materialer.

§ 8.2 Bebyggelse inden for lokalplanens område skal have facader, der
fremtræder i blank mur, beton, som pudset - herunder vandskuret,
sækkeskuret eller lignende berapning, beklædt med træ, plader af

Ad. 8.3: Glanstal måles i henhold
til ISO 2813-metoden fra 1994.
Glaserede og engoberede teglsten kan normalt ikke opfylde
disse krav til glanstal og kan derfor ikke anvendes i lokalplanområdet.
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§9

Ubebyggede arealer

§ 9.1 Ubebyggede arealer skal ved beplantning, belægning eller lignende gives et ordentligt udseende.
§ 9.2 Der må i lokalplanområdet ikke foretages udendørs oplagring uden
for indhegnede og afskærmede arealer, varegårde og lignende.
§ 9.3 Bufferzonen mod vej, som er markeret på kortbilag 2, skal beplantes

Ad. 8.10: Politiet skal godkende
eventuel digital skiltning og sikre, at det ikke er til gene for færdselssikkerheden.

Ad. 9.1: Bestemmelsen skal sikre,
at ubebyggede arealer efter byggemodning og byggeri ikke henligger ufærdige med hjulspor,
byggeaffald og lignende f.eks.
hvis området udbygges i flere
etaper.
Ad. 9.3: Beplantning og skiltning
i bufferzonen skal tage hensyn
til oversigtsforhold jf. vejlovens
regler.
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§ 11.5 ny bebyggelse er tilsluttet kollektiv varmeforsyning i det omfang,
at bebyggelsen skal forsynes.

med solitære træer og buske og tilsås med græs eller blomstergræs.
§ 9.4 Der må af hensyn forebyggelse af sammenstød mellem fly og fugle
ikke anvendes beplantning i lokalplanområdet, der særligt tiltrækker fugle, og som er opført på lufthavnens planteliste i bilag A.

For lavenergibebyggelse, der på opførelsestidspunktet opfylder de
til enhver tid gældende klassifikationskrav i Bygningsreglementet,
er der ikke tilslutningspligt til kollektivt varmeforsyningsanlæg.

§ 9.5 Der må inden for lokalplanområdet ikke plantes følgende planter,
som er opført på Miljøministeriets liste over invasive arter:

§ 12 Miljøforhold

Almindelig vandpest (Elodea canadensis), Bjergfyr (Pinus mugo),
Bynke-ambrosie (Ambrosia artemisiifolia), Canadisk bakkestjerne
(Conyza canadensis), Contorta-fyr/Klitfyr (Pinus contorta), Engelsk
vadegræs (Spartina anglica), Glansbladet hæg (Prunus serotina),
Gul kæmpekalla (Lysichiton americanus), Gyldenris (Canadisk gyldenris - (Solidago canadensis) og Sildig gyldenris (Solidago gigantea
)), Japansk pileurt (Fallopia japonica), Kæmpe-balsamin (Impatiens
glandulifera), Kæmpe-bjørneklo (Heracleum mantegazzianum),
Kæmpe-pileurt (Fallopia sachalinensis), Mangebladet lupin (Lupinus polyphyllus), Pastinak (Pastinaca sativa), Rød hestehov (Petasites hybridus), Rynket rose (Rosa rugosa).

§ 12.1 Veje og pladser for kørsel med eller parkering af motorkøretøjer
skal udføres med en fast belægning, som muliggør opsamling af
afstrømmende vand.

§ 13 Servitutter
§ 13.1 Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen,
fortrænges af planens bestemmelser.
Der er ingen private tilstandsservitutter, som fortrænges af planen.

§ 14 Ophævelse af lokalplan
§ 14.1 Efter den endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af denne lokalplan ophæves Lokalplan nr. 60 for eksisterende turist- og
parkområde, vedtaget den 27. oktober 1992 for den del, som er omfattet af nærværende lokalplan.

§ 10 Terrænregulering
§ 10.1 Terrænregulering på mere end +/- 1 m. i forhold til naturligt terræn
efter områdets byggemodning må ikke finde sted.
Dette gælder dog ikke bakker og lignende, der etableres eller er
etableret som del af områdets landskabelige bearbejdning.

§ 15 Lokalplanens retsvirkninger
§ 15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller
anvendes i overensstemmelse med planen.

§ 10.2 Der må ikke foretages terrænregulering nærmere end 0,5 m fra skel
mod vejareal.
§ 10.3 Al terrænregulering mellem skel og indtil 2,5 m fra skel skal ske ved
udjævning/tilpasning til de tilstødende arealer.

§ 15.2 Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil.
§ 15.3 Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg m.v., som er indeholdt
i planen, skal etableres.

§ 11 Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse
Ny bebyggelse og anlæg må ikke tages i brug før:

§ 15.4 Byrådet kan meddele dispensationer, der ikke er i strid med planens principper. Skønnes en ansøgning om dispensation at berøre
naboer, skal der foretages en naboorientering, før dispensationen
kan gives.

§ 11.1 den i § 5.1 nævnte vej, som betjener bebyggelsen, er etableret;
§ 11.2 de i § 5.4 nævnte parkeringsarealer, som betjener bebyggelsen, er
etableret;
§ 11.3 den i § 9 nævnte beplantning er etableret;
§ 11.4 den er tilsluttet kollektiv vandforsyning, elforsyning og kloakforsyning i det omfang, at bebyggelsen skal forsynes;

Ad. 11.4 og 11.5: Tilslutning skal
ske efter de pågældende forsyningsselskabers regler.

§ 15.5 Der kan foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme mod erstatning, når ekspropriationen vil
være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.
Der henvises i øvrigt til planloven.
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Kortbilag 1
Matrikelkort
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Kortbilag 2
Anvendelseskort

Kortbilag 3
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26

Illustrationsskitsen viser, hvordan bebyggelse og anlæg kan udføres efter
planen. Illustrationsskitsen er vejledende og ikke juridisk bindende.
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Evt. bemærkninger

6. Jordbund

Evt. bemærkninger

Evt. bemærkninger
5. Flora

Evt. bemærkninger
4. Fauna

X

☒
☒

nej

Bilag 2

☒

ja

Sandsynlighed for påvirkningen

☐ lille

☒ ubetydelig

☐ stor

☐ stor

☐ stor

☐ ubetydelig

☐ ubetydelig

☐ ubetydelig

☐ lille

☐ lille

☐ lille

☒ stor

☐ stor

☒ stor

mdr./år

☒irreversibelt

☒irreversibelt

☐irreversibelt

☐ lille

☐ stor

☐ ubetydelig

☐ lille

Anvendelsen udgør ingen særlig risiko for forurening af jord og/eller grundvand.

☒ ubetydelig

☒ stor

mdr./år

1

☒irreversibelt

☐ lille
☐ stor ☐ ubetydelig ☐ lille
☒ stor
mdr./år
☒irreversibelt
Området er ikke levested for særligt planteliv. Planlægningen fastholder en del af planområdet til grønt areal. Større karaktergivende
træer søges bevaret.

☒ ubetydelig

mdr./år
Området er ikke levested for særligt dyreliv. Planlægningen fastholder en del af planområdet til grønt areal.

☐ lille

☐ ubetydelig

☒ lille

mdr./år

Varighed eller irreversibilitet

nej

mdr./år
☒irreversibelt
Aktuelle projekt har ingen væsentlig støjpåvirkning. Planlægningen kan muliggøre forlystelser, som har en vis støjpåvirkning.
Der er ingen særlig støjfølsom anvendelse i umiddelbar nærhed af området. De vejledende grænseværdier for påvirkning af hoteller
i nærheden skal overholdes i henhold til miljøloven.
Området trafikbetjenes af Legolands eksisterende tilkørsler og parkeringsanlæg uden øget risiko for trafiksikkerheden.

☐ ubetydelig

☐ lille
☐ stor ☐ ubetydelig ☐ lille
☒ stor
Det hidtil grønne areal vil blive bebygget. Området er ikke levested for særligt plante eller dyreliv.

☒ ubetydelig

Påvirkningsgrad

Planen udgør ingen hindring herfor.

Planen udgør ingen hindring herfor.

☐

Bilag B: Miljøscreening

3. Sundhed

ja

Bilag A: Planteliste

Evt. bemærkninger

☐
☐

Evt. Bemærkning
ja
nej
Planen er i overensstemmelse med kommuneplanen.
Området har hidtil været omfattet af lokalplan 60, som også har haft området udlagt til forlystelsespark.

Bilag 1

Lokalplanen skal udgøre plangrundlaget for at etablere ny forlystelse på areal i tilknytning til Legolands indgangsportal.

Lokalplan for forlystelsespark ved Nordmarksvej

Lokalplan nr. 306

Evt. bemærkninger
2. Befolkning

Planens indflydelse på andre planer - fx i et
planheraki (lokalplan, kommuneplan, evt. statslig
planlægning)
Planens relevans for integrering af miljøhensyn –
herunder fremme af bæredygtig udvikling
Planens relevans for gennemførelse af anden
miljølovgivning (fx affaldshåndtering, beskyttelse
af vand og vandmiljø)
Miljøpåvirkning
Ikke
relevant
1. Biologisk mangfoldighed

Berører planen Natura 2000-område?

Plan eller program
Omfang af planens eller programmets grundlag
for etablering af aktiviteter (projektbeskrivelse)
Omhandler planen anlæg efter lovens bilag ?

Jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” LBK nr. 448 af 10. maj 2017.
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X

Screenet af:

Områdets værdi og sårbarhed
1. Fredning eller bevarende planlægning
2. Naturbeskyttelse
3. International beskyttelse (Natura 2000)
4. Kulturarv
5. Særlige, øvrige bevaringsinteresser
Konklusion

Området
Indvirkningens størrelse
– areal og berørte befolkning

Indvirkningens kumulative karakter
Grænseoverskridning

Evt. bemærkninger

Evt. bemærkninger
11.Landskab og bymiljø

Evt. bemærkninger
10.Materielle goder

Evt. bemærkninger
9. Klima

8. Luft

Evt. bemærkninger

7. Vand

☐ lille

☐ stor

☐ ubetydelig

☐ lille

☐ stor
mdr./år

☐irreversibelt

☐ lille

☒ stor

☐ ubetydelig

☐ lille

☒ stor

mdr./år

☐irreversibelt

Den ny lokalplan vurderes ikke at ændre væsentligt på miljøpåvirkningerne i forhold til gældende planlægning.
På den baggrund vurderes det, at planen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Beslutningen om at planen ikke kræver
miljøvurdering er truffet, da planen udelukkende fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, som vurderes ikke at
have en væsentlig indvirkning på miljøet jf. § 8, stk. 2 i Miljøvurderingsloven.
Dato: 12. januar 2018
Navn: Johnny Christensen, LIFA

Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Områdets areal udgør ca. ca. 8.900 m2.
Planlægningen miljøpåvirkninger berører primært besøgende i området samt omkringliggende erhvervsvirksomheder. Den
reviderede plan påvirker ikke andre områder end den gældende planlægning.

☒ ubetydelig

2

☒irreversibelt
mdr./år
☒ stor
☐ stor ☐ ubetydelig ☐ lille
☐ lille
Der er ingen påvirkninger af særlige landskabskvaliteter.
Planlægningen knytter sig til områdets eksisterende bymiljø. Planlægningen fastlægger bestemmelser for byggeris omfang og
udsende, der tilgodeser hensigterne i Billund Byvision.
Miljøpåvirkningerne tilsammen vurderes ikke at medføre større samlet miljøpåvirkning end de enkelte påvirkninger hver for sig.
Evt. bemærkninger
☒ nej
☐ ja

Aktiviteterne i Legoland bidrager i vidt omfang positivt til lokalområdets økonomiske aktivitet.

☐ ubetydelig

☒ ubetydelig

☒irreversibelt
mdr./år
☒ stor
☐ stor ☐ ubetydelig ☐ lille
☐ lille
CO2 udledning (drivhusgas) fra motorkøretøjer til området, motorredskaber samt opvarmning og drift af bebyggelse.

☐ ubetydelig

☒irreversibelt
mdr./år
☒ stor
☐ stor ☐ ubetydelig ☐ lille
☐ lille
Området er omfattet af almindelige drikkevandsinteresser Anvendelsen udgør ingen særlig risiko for forurening af jord og/eller
grundvand.
Overfladevand håndteres i henhold til kommunens spildevandsplan. Der forventes ikke at kunne ske lokal nedsivning pga. høj
grundvandsstand i området.

☒ ubetydelig

Jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” LBK nr. 448 af 10. maj 2017.
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