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Hvad er en lokalplan?
En lokalplan er kommunens plan for et 
bestemt område med bestemmelser om 
bl.a. områdets anvendelse, udstyknin-
ger, vej- og stiforhold, bebyggelse, tek-
niske anlæg, beplantning og bevaring 
af bebyggelse.

En lokalplan indebærer ikke handle-
pligt, men ejere og brugere af en ejen-
dom skal i forbindelse med fremtidige 
dispositioner overholde planens be-
stemmelser. Kommunen har som plan-
myndighed det overordnede ansvar for 
planens virkeliggørelse.

En lokalplan tinglyses på de ejendom-
me, den omfatter.

En lokalplan skal være i overens-
stemmelse med kommuneplanen, der 
omfatter hele kommunen. Kommu-
neplanen fastlægger bl.a. rammer for 
lokalplanlægningen, og disse kan kun 
fraviges, hvis der udarbejdes et tillæg 
til kommuneplanen.
hvornår skal der udarbejdes en lokal-
plan
Byrådet skal i følge planloven udar-
bejde en lokalplan,
- før der gennemføres større udstyk-
ninger eller større bygge- og anlægsar-
bejder, herunder nedrivning af bebyg-
gelse, og
- når det er nødvendigt for at sikre kom-
muneplanens virkeliggørelse

Byrådet har i øvrigt ret til at udarbejde 
en lokalplan, hvis byrådet ønsker en 
nærmere planlægning for et område.

Offentlig høring

formålet med lokalplanlægningen er 
også at give kommunens borgere kend-
skab til og mulighed for at øve indfly-
delse på planlægningen. Et forslag til 
en ny lokalplan skal derfor fremlægges 
i offentligt høring i mindst 8 uger, inden 
byrådet må vedtage planen endeligt.

Indtil høringsperiodens afslutning har 
borgerne mulighed for at fremsende 
indsigelser, ændringsforslag og be-
mærkninger til lokalplanforslaget.

INDhOLDsfORtEgNELsE
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INDLEDNING
Dette dokument indeholder Lokalplan nr. 206 for område til boliger vest 
for Kirkehusvej i filskov by, og tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1996-2008 
for grindsted Kommune.

Lokalplanen er opdelt i følgende hovedafsnit:

Redegørelsen
Indledes med en beskrivelse af lokalplanområdets beliggenhed, lokalpla-
nens baggrund og formål, lokalplanområdets eksisterende forhold og lo-
kalplanens indhold.
herefter følger en redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlæg-
ning og lovgivning, en miljøvurdering af planen og en opsummering af de 
tilladelser og dispensationer der er påkrævet fra andre myndigheder.

Lokalplanbestemmelser
Omfatter de bindende bestemmelser om lokalplanens formål, områdets 
fremtidige anvendelse, ny bebyggelses omfang, placeringen og ydre frem-
træden samt bestemmelser for øvrige forhold, der reguleres af lokalplanen. 
Afsnittet afsluttes med lokalplanens retsvirkninger for ejere og brugere.

Kortbilag
Kortbilag hvortil der henvises i lokalplanbestemmelserne viser matrikel-
kort med lokalplanområdets afgrænsning, områdets disponering og andre 
forhold der kan visualiseres.

Kommuneplantillæg
Omfatter ændringer af kommuneplanen, herunder nye rammebestemmel-
ser for lokalplanområdet.

OffENtLIGHEDspERIODE
forslaget til lokalplan nr. 206 var fremlagt i offentlig høring fra den 5.09. 
2007 til den 31.10. 2007.
I høringsperioden modtog teknik & Miljø 1 indsigelse med vetovirkning 
fra Miljøcenter Odense. vetovirkningen er ophørt ved at tilføre formule-
ringen i redegørelsen s. 7 

Kirkehusvej 8: har tidligere gjort indsigelse til udstykningen.
Kan ikke acceptere etableringen af det nye boligområde, da det forringer 
herlighedsværdien for deres ejendom. Mener at en ny udstykning vil være 
en værdiforringelse. 

Bemærkninger til vejtilgangen via Kirkehusvej. 

Kirkehusvej 21: Parcel nr. 18. Mener at den er forkert at bruge som bolig 
areal. fjerne parcellen fra lokalplanområdet.

Byrådet besluttede på den baggrund at foretage følgende ændringer af pla-
nen i forbindelse med den endelige vedtagelse:
- fjerne parcel nr. 18 fra lokalplanområdet.

INDLEDNINg
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REDEGØRELsE

Lokalplan nr. 206 omfatter et område til åben-lav boligbebyggelse.

LOKALpLANOMRÅDEts BELIGGENHED

Lokalplanområdet er beliggende i filskov by vest for  Kirkehusvej.

BAGGRUND OG fORMÅL

Baggrunden for at der er lavet lokalplan for området er følgende:

1. At give mulighed for, at der på ejendommen matr.nr. 4q, del af 
matr.nr. 4l og del af matr.nr. 5a filskov By, filskov, kan etableres et 
nyt boligområde.

2. Lokalplanens formål er at ændre områdets anvendelse fra land-
brugsformål til boligformål og herunder at overføre lokalplanområ-
det fra landzone til byzone.

EKsIstERENDE fORHOLD

Lokalplanens område omfatter et areal på ca. 3 ha, beliggende vest 
for Kirkehusvej og umiddelbart syd for filskov Kirke. se lokalplan-
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områdets afgrænsning på kortbilag 1.

På nuværende tidspunkt er lokalplanområdet landbrugsjord. Områ-
det er afgrænset mod øst af en ny parcelhusudstykning. Mod syd 
afgrænses lokalplanområdet af en nyplantet skov. Mod vest land-
brugsjord og mod nord en eksisterende ejendom.

LOKALpLANENs INDHOLD

Lokalplanen fastsætter, at der inden for området kan udstykkes ca. 
18 attraktive parcelhusgrunde med grundstørrelser på 1200 – 2500 
m2.

Bebyggelsen skal opføres som fritliggende énfamilieboliger med én 
bolig på hver parcel.

Lokalplanen giver bl.a. mulighed for opførelse af træhuse og i øvrigt 
mere traditionelle teglstens huse.

vejadgang til området skal ske fra Kirkehusvej, hvorfra der etableres 
ny boligvej med adgang til de enkelte parceller, som vist på kortbilag 
2.

Lokalplanområdet er beliggende umiddelbart nord for et område, 
hvor der beplantes en ny stor skov. Der vil være adgang for de ud-

Nord

REDEgØRELsE
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stykkede grunde til denne nyanlagte skov, via en sti, der etableres i 
den sydlige del af lokalplanområdet. 

Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 25, og bebyggelsen må 
ikke opføres med mere end 2 etager med maksimal højde på 7,5 m.

for den nye udstykning skal der oprettes en grundejerforening, som 
skal forestå drift og vedligeholdelse af interne private fællesveje og 
stier samt fælles friarealer.

REDEgØRELsE
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REDEGØRELsE fOR ANDEN pLANLÆGNING OG LOV-
GIVNING

fORsLAg tIL REgIONPLAN 2005 - 2016

forslag til Regionplan 2005-2016 er pr. 1. januar 2007 ophøjet til 
landsplandirektiv. Planmyndigheden er Miljøministeriet/miljøcenter 
Odense.

Retningslinie 1.4 i Ribe Amts Regionplan 2016 bestemmer, at der 
ikke må udlægges mere areal til byformål, end der kan forventes at 
blive brug for i planperioden og at ved udlæg af nye arealer til byfor-
mål skal arealbehovet dokumenteres. 

Byudviklingsarealerne er i regionplanen for Ribe Amt kun helt præ-
cist afgrænsede indenfor kystnærhedszonen. I resten af amtet kan 
kommunerne selv udlægge de ønskede, konkrete arealer under hen-
syntagen til nogle overordnede retningslinjer så som bymønster, na-
tur, overholdelse af arealbehov, grundvand med videre. Dette kan 
gøres med et kommuneplantillæg og uden tilhørende regionplantil-
læg.

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplan 
1996 – 2008 for grindsted Kommune. I Kommuneplanen er der ud-
lagt rammer for lokalplanlægning for filskov by.  

siden 1996 er der i gennemsnit opført 5 boliger om året i filskov. 
Denne udvikling har medført at det eksisterende arealudlæg til bo-
liger efterhånden er opbrugt. Restrummeligheden udgør 8.600 m2, 
hvilket er udlagt til 7 boliggrunde. 

Billund Byråd har en vision om at, at der i nærmeste fremtid er ca. 
30.000 indbyggere i Billund kommune. Dette betyder en stigning 
på ca. 4.000 nye borgere. Billund kommune planlægger iht. befolk-
ningsprognosen for Billund kommune, hvor der i filskov forventes 
at blive opført 56 boliger frem til 2021. Derfor er der behov for flere 
boliger i byen.  filskov er en af kommunens mest aktive bysamfund 
og dens placering i kort afstand til både grindsted og Billund gør 
den interessant for bosætning i landdistrikterne. 

samfundsudviklingen går i retningen af et mere differentieret bo-
ligmarked. Prisstigninger i de støre byer medfører udflytning til de 
mindre byer. Den øgede velstand medfører stadig større boliger, 
mens der bor stadig færre personer i hver husstand. Derfor er der be-
hov for varierede boligtyper og størrelser. Denne lokalplan omfatter 

REDEgØRELsE
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et areal på ca. 1 ha. hvorpå der kan opføres 15 boliger.

Boligerne skaber en bebyggelsesmæssig sammenhæng med fil-
skov.

KOMMUNEPLAN

Indtil der er vedtaget en ny kommuneplan for Billund Kommune er 
kommunen omfattet af følgende kommuneplaner:
- Kommuneplan 1998 -2009 for Billund Kommune
- Kommuneplan 1996 – 2008 for grindsted Kommune

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplan 
1996 – 2008 for grindsted Kommune

KOMMUNEPLANtILLÆg

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 1996 
- 2008 for grindsted Kommune.

Der er derfor udarbejdet er tillæg nr. x til Kommuneplan 1996 - 2008, 
som indgår i lokalplanens bilagsdel.

Med tillægget ændres området fra landzone til byzone. Lokalplan-
området udlægges som boligområde.

KULtURMILjØER

Kirkeomgivelser

Kirkebyggelinie
En stor del af lokalplanområdet er omfattet af  den 300 m beskyttel-
seslinie, som i henhold til naturbeskyttelseslovens § 19, ligger om-
kring filskov kirke. Inden for denne linie må bebyggelsen ikke være 
højere end 8,5 m over terræn. 

REDEgØRELsE
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MILjØ

Jordbrug
Lokalplanen omfatter ca. 3 ha af matr.nr. 4q, del af matr.nr. 4l og del 
af matr.nr. 5a filskov By, filskov, der indgår i en landbrugsejendom. 
Ejendommens bygningsparcel er beliggende på den del af ejendom-
men, som ikke er omfattet af lokalplanen, og restejendommen opret-
holdes som landbrugsejendom.

Lokalplanens virkeliggørelse forudsætter, at landbrugspligten ophæ-
ves på den del af ejendommen, der er omfattet af lokalplanen. 

tEKNIsKE sEKtORPLANER

Varmeforsyning
Bebyggelse inden for lokalplanområdet skal forsynes med fjernvar-
me fra filskov Energiselskab. 
Lokalplanområdet skal inddrages i forsyningsområde i filskov i for-
bindelse med en projektgodkendelse i henhold til varmeforsynings-
loven bestemmelser herom.

Vandforsyning
Lokalplanens område ligger inden for filskov vandværks forsy-
ningsområde.

spildevand
Området bliver omfattet af Billund Kommunes spildevandsplan, 
som udviser at der skal ske separation af vejvand og spildevand. 
Spildevand afledes til den kommunale spildevandssystem, mens 
overfladevand fra vejarealer føres til regnvandssystem. Tagvand og 
overfladevand skal nedsives på egen grund.

Elforsyning
Lokalplanens område ligger inden for Midtjyllands Elektricitetsfor-
synings selskabs forsyningsområde.

vEj Og tRAfIK

Trafikplan
vejadgang til lokalplanområdet skal ske via Kirkehusvej, der er en 
privat fællesvej.
De nye boligveje inden for lokalplanens område udlægges som pri-
vat fællesvej.

REDEgØRELsE
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tILLADELsER OG DIspENsAtIONER fRA ANDRE MYN-
DIGHEDER

tILLADELsE EftER LANDBRUgsLOvEN

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 4q, del af matr.nr. 4l og del af 
matr.nr. 5a filskov By, filskov, der er beliggende i landzone og un-
dergivet bestemmelser om landbrugspligt. Lokalplanens virkeliggø-
relse forudsætter, at landbrugspligten ophæves.

I henhold til landbrugslovens § 6 kan landbrugspligten indenfor lo-
kalplanområdet ophæves i forbindelse med udstykning.

tILLADELsE EftER NAtURBEsKyttELsEsLOvEN

Kirkebyggelinien
Lokalplanområdet er omfattet af den 300 m beskyttelseslinie der i 
henhold til Naturbeskyttelsesloven ligger omkring filskov kirke. In-
den for denne linie må bebyggelsen ikke være højere end 8,5 m. som 
følger af at lokalplanen fastsætter en maksimal bebyggelseshøjde på 
7 m, vil bebyggelseshøjden ikke være i strid med Naturbeskyttelses-
lovens bestemmelser herom.

 

tILLADELsE EftER MUsEUMsLOvEN

findes der i forbindelse med anlægsarbejde spor af fortidsminder, 
f.eks. stensamlinger eller mørke spor i undergrunden skal den del 
af arbejdet, der berører fortidsmindet straks indstilles, og Esbjerg 
Museum kontaktes. Efter indstilling fra museet vurderer Kulturarvs-
styrelsen, hvorvidt der skal foretages en arkæologisk undersøgelse, 
eller om byggeriet kan fortsætte. Udgiften til denne undersøgelse 
afholdes af bygherre. Udgifterne afholdes dog af Kulturarvsstyrel-
sen, hvis det lokale museum i en forud for projektet bestilt udtalelse 
har meddelt, at der ikke var fortidsminder af væsentlig interesse på 
arealet.

I særlige tilfælde kan Kulturarvsstyrelsen yde tilskud til privates ud-
gifter til større forundersøgelser og arkæologiske udgravninger. 

Meromkostninger i forbindelse med anlægsforsinkelser, som de ar-
kæologiske undersøgelser kan påføre bygherre, dækkes ikke af mu-
seumslovens bestemmelser.

REDEgØRELsE
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tILLADELsE EftER jORDfORURENINgsLOvEN

hvis der under bygge- og jordarbejdet konstateres en forurening, 
skal arbejdet standses og der skal ske anmeldelse til Billund Kom-
mune. 
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MILjØvURDERINg

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer skal 
lokalplaner miljøvurderes, hvis planen vurderes at kunne få væsent-
lig indvirkning på miljøet. 

En miljøvurdering indebærer, at der skal udarbejdes en miljørapport. 
En sådan miljørapport skal indeholde en vurdering af lokalplanens 
indvirkning på miljøet, herunder biologisk mangfoldighed, men-
neskers sundhed, fauna, flora, støj, luft og jordforurening, landskab 
samt arkitektonisk og arkæologisk arv.
ved afgørelsen af om lokalplanen må antages at kunne påvirke mil-
jøet væsentligt, skal der tages hensyn til en række lovbestemte krite-
rier, ligesom berørte myndigheder skal høres. 

Billund Kommune har gennemført en såkaldt screening af lokalpla-
nen.

Kommunen har på baggrund af dette vurderet, at denne lokalplan, 
ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at der derfor 
ikke skal gennemføres en miljøvurdering. 

Denne afgørelse annonceres samtidig med annonceringen af lokal-
planforslaget.

Kommunens afgørelse om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes, 
kan påklages til Naturklagenævnet inden 4 uger regnet fra datoen for 
offentliggørelsen af lokalplanforslaget. 

REDEgØRELsE
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LOKALpLAN NR. 206 
OMRÅDE tIL BOLIGER VEst fOR KIRKEHUsVEJ I 
fILsKOV BY

I henhold til lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 883 
af 18. august 2004) fastsættes følgende bestemmelser for lo-
kalplanområdet, som er beskrevet i § 2.

LOKALpLANENs fORMÅL

Lokalplanens formål er:

at fastlægge områdets anvendelse til boligformål for åben-lav 
boligbebyggelse,

at fastlægge områdets vej og sti-forhold, og

at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone

OMRÅDE OG zONEstAtUs

Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter 
matr.nr. 4q, en del af matr.nr. 4l og en del af matr.nr. 5a filskov 
By, filskov, samt alle parceller, der efter den 1. april 2007 ud-
stykkes inden for lokalplanens område.

Lokalplanområdet ligger i landzone. ved lokalplanens ende-
lige vedtagelse overføres området til byzone.

OMRÅDEts ANVENDELsE

Lokalplanområdet må kun anvendes til boligformål.

Bebyggelse i lokalplanområdet må kun bestå af fritliggende 
énfamiliehuse.

På hver ejendom i området må der kun etableres 1 bolig.

Inden for lokalplanområdet kan der etableres sådanne virk-
somheder, som kan udføres i beboelsesområder, eksempelvis 

§ 1

1.1

§ 2

2.1

2.2

§ 3

3.1

3.2

3.3

3.4

LOKALPLANBEstEMMELsER
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3.5 

3.6

§ 4

4.1

4.2

4.3

§ 5

5.1

5.2

5.3

liberalt erhverv, under forudsætning af,

at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende 
ejendom,

at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendom-
men,

at virksomheden drives på en sådan måde, at områdets karak-
ter af samlet landsbybebyggelse ikke brydes,

at virksomheden ikke er til ulempe for de omboende, 

at virksomheden ikke skaber en væsentlig øget trafik, og

at byrådet giver tilladelse i hvert enkelt tilfælde.

Der udlægges i lokalplanområdet et areal til pumpestation på 
minimum 400 m2 med en placering som vist på kortbilag 2.

Der udlægges i lokalplanområdet et areal til regnvandsbassin/
faskine med en placering som vist på kortbilag 2.

UDstYKNINGER

Udstykning må kun ske i overensstemmelse med principperne 
i den på kortbilag 2 viste udstykningsplan.

Der kan udstykkes 18 parcelhusgrunde.

De enkelte grunde kan ikke udstykkes yderligere.

BEBYGGELsENs OMfANG OG pLAcERING

Antal etager og bygningshøjde.

Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 2 etager.

Intet punkt af en bygnings ydervægge eller tag må hæves mere 
end 7,5 m over det omgivende terræn.

Ny bebyggelse må kun opføres som (eksempelvis åben-lav, 

LOKALPLANBEstEMMELsER
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tæt-lav eller etagebebyggelse).

Bebyggelsesprocent

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke over-
stige 25.

BEBYGGELsENs YDRE fREMtRÆDEN

større sammenhængende facadepartier skal fremstå i blank 
mur, vandskuret eller pudset mur, eller i træ, i ensartet afdæm-
pet rød, gul, brun, grå eller hvid farve.

Mindre partier af facaderne kan udføres af glas, zink og lig-
nende.

Større sammenhængende tagflader skal udføres med belægning 
af tagsten i ensartet ikke reflekterende materiale med en over-
flade af afdæmpet rød, mørk brun, mørk grå eller sort farve. 
Endvidere kan anvendes tagpap, zink eller pladedækning i ski-
ferformat i mørk grå eller sort farve, samt glas.

VEJE

Veje & stier

Der udlægges private fællesveje med en bredde på 7 m for 
boligvejene, og en placering som vist på udstykningsplanen, 
jf. kortbilag 2. Kørebanen skal være mindst 5 m bred og have 
fast belægning.

Der udlægges areal til en 10 m offentlig stamvej med en pla-
cering som vist på udstykningsplanen, jf. kortbilag 2.

Der udlægges areal til vendepladser med en udformning og 
placering som vist på udstykningsplanen, jf. kortbilag 2.

Der udlægges natur- og trampestier, som vist på udstyknings-
planen, jf. kortbilag 2.

vejadgang til grundende skal udelukkende ske fra boligve-
jene.

5.4

§ 6

6.1

6.2

6.3

§ 7

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

LOKALPLANBEstEMMELsER
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pARKERING

I forbindelse med bebyggelse skal der etableres mindst 2 par-
keringsmuligheder på hver grund. som parkeringsmulighed 
regnes også plads i carport eller garage. Parkeringsmulighe-
derne skal opføres i fast belægning.

UBEBYGGEDE AREALER

På den enkelte ejendom må niveauet for det færdige terræn 
maksimalt være 0,5 m højere end niveauet for den færdige bo-
ligvej ud for ejendommens indkørsel, med mindre byrådet til-
lader andet.

hegn mod naboer, vej og grønne områder skal udføres som 
levende hegn.

BELYsNING OG LEDNINGsANLÆG

Ny bebyggelse skal tilsluttes offentlige forsyningsledninger, 
for så vidt angår varmeforsyningen, vandforsyning, elforsy-
ning og kloakering.

GRUNDEJERfORENING

Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for 
samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens område. 

grundejerforeningen skal oprettes senest når byrådet kræver 
det.

grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedlige-
holdelse af § 7 nævnte private fællesveje, stier og fælles friare-
al med beplantning og belysningsanlæg m.v., fælles lednings-
anlæg samt vintervedligeholdelse og snerydning.

grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af byrådet.

§ 8

8.1

§ 9

9.1

9.2

§ 10

10.1

§ 11

11.1

11.2

11.3

11.4

LOKALPLANBEstEMMELsER
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fORUDsÆtNINGER fOR IBRUGtAGEN Af NY BE-
BYGGELsE

før ny bebyggelse tages i brug, skal det være tilsluttet den al-
mene vandforsyning og det offentlige kloaksystem.

LOKALpLANfORsLAGEts REtsVIRKNINGER

MIDLERtIDIgE REtsvIRKNINgER

Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af Byrådet, må de 
ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en 
måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der 
gælder således et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyg-
gelse og ændring af anvendelsen.

Når fristen for fremsættelse af bemærkninger, ændringsforslag 
og indsigelser er udløbet, kan Billund Kommune efter planlo-
ven give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstem-
melse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med 
kommuneplanen, og der ikke er tale om et støre byggearbejde, 
der er lokalplanpligtig.

De midlertidige retsvirkninger gælder for lokalplanforslagets 
offentliggørelse den .. 2007, indtil den endeligt vedtaget lokal-
plan er offentliggjort og højst et år efter lokalplanforslagets of-
fentliggøres.
vARIgE REtsvIRKNINgER

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lo-
kalplanen må det område der er omfattet af planen, kun be-
bygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens 
bestemmelser, jævnfør planlovens § 18.

Den enksisterende lovlige anvendelse af en ejendom som hidtil. 
Lokalplanenmedfører heller ikke i sig selv krav om etablering 
af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen.

Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmel-
ser, hvis det ikke er i strid med prinipperne i planen. større af-
vigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebrin-
gelse af en ny lokalplan.

Lokalplanen fortrænger private byggeservitutter og andre til-

§ 12

12.1

§ 13

LOKALPLANBEstEMMELsER
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standsservitutter, der er uforenelige hermed. Andre private ser-
vitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betyd-
ning for virkeliggørelsen af planen.

LOKALPLANBEstEMMELsER
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Vedtagelsespåtegning

forslag til lokalplan nr. 206 er vedtaget af Billund Byråd den 21/8-
08.

forslagene er offentliggjort den 5/9-07.

Den 22/1-08 har Billund Byråd vedtaget lokalplanen endeligt.

Ib Kristensen
Borgmester          

LOKALPLANBEstEMMELsER
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Udstykningsskitse
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marts 2007
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tILLÆg NR. 21
tIL KOMMUNEPLAN 1996-2008 
fOR gRINDstED KOMMUNE

fILsKOv By

I henhold til § 11 i Lov om planlægning, jf. Miljøministeriets lovbe-
kendtgørelse nr. 883 af 18. august 2004, fastsættes herved følgende:

tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1996-2008 for grindsted Kommu-
ne.

ÆNDRINgER tIL KOMMUNEPLANENs RAMMEDEL:

Ændringer på side 78

Kommuneplanens kortbilag 25, rammeplan for filskov, ændres, så-
ledes som det er vist på omstående kortbilag til kommuneplantillæg 
nr. 21.
Boligområdet BL 4 udvides, som vist på kortet.

REDEgØRELsE

Det skraveret område, der omfatter ca. 3 ha landbrugsjord i den vest-
lige del af filskov by, udgør del af landbrugsejendommen kirkehus-
vej 30, og omfatter matr. nr. 4q, en del af matr. nr. 5a og 4l filskov 
by, filskov.

Området er beliggende i landzone.

formålet med at overføre området til kommuneplanens rammeom-
råde nr. BL4 for filskov by er at skabe mulighed for at området kan 
anvendes til boligområde.

vejadgang til området vil ske fra den eksisterende Kirkehusvej, der 
er privatfællesvej. 

Det nye boligområde vurderes at være hensigtmæssigt placeret i for-
hold til den nuværende bystruktur.

I henhold til forslag for Regionplan 2016 for Ribe Amt er der mu-
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lighed for at udlægge arealer til boligformål i de byer der er udpeget 
som lokalcentre. filskov er udpeget som lokalcenter i kommunepla-
nen. 

Retningslinie 1.4 i Ribe Amts Regionplan 2016 bestemmer, at der 
ikke må udlægges mere areal til byformål, end der kan forventes at 
blive brug for i planperioden og at ved udlæg af nye arealer til byfor-
mål skal arealbehovet dokumenteres. 

Byudviklingsarealerne er i regionplanen for Ribe Amt kun helt præ-
cist afgrænsede indenfor kystnærhedszonen. I resten af amtet kan 
kommunerne selv udlægge de ønskede, konkrete arealer under hen-
syntagen til nogle overordnede retningslinjer så som bymønster, na-
tur, overholdelse af arealbehov, grundvand med videre. Dette kan 
gøres med et kommuneplantillæg og uden tilhørende regionplantil-
læg.

siden 1996 er der i gennemsnit opført 5 boliger om året i filskov. 
Denne udvikling har medført at det eksisterende arealudlæg til bo-
liger efterhånden er opbrugt. Restrummeligheden udgør 8.600 m2, 
hvilket er udlagt til 7 boliggrunde. 

Billund Byråd har en vision om at, at der i nærmeste fremtid er ca. 
30.000 indbyggere i Billund kommune. Dette betyder en stigning 
på ca. 4.000 nye borgere. Billund kommune planlægger iht. befolk-
ningsprognosen for Billund kommune, hvor der i filskov forventes 
at blive opført 56 boliger frem til 2021. Derfor er der behov for flere 
boliger i byen.  filskov er en af kommunens mest aktive bysamfund 
og dens placering i kort afstand til både grindsted og Billund gør 
den interessant for bosætning i landdistrikterne. 

samfundsudviklingen går i retningen af et mere differentieret bo-
ligmarked. Prisstigninger i de støre byer medfører udflytning til de 
mindre byer. Den øgede velstand medfører stadig større boliger, 
mens der bor stadig færre personer i hver husstand. Derfor er der 
behov for varierede boligtyper og størrelser. 

Lokalplanområdet er omfattet af bestemmelserne i Kommuneplan 
1996 – 2008 for grindsted Kommune. I Kommuneplanen er  områ-
det beliggende uden for rammeområderne for filskov by.

Anvendelsen af området til boligformål forudsætter, at der tilveje-
bringes et kommuneplantillæg, som udlægger området til boligom-
råde, således at der kan tilvejebringes en lokalplan med  henblik på 
etablering af boliger indenfor området.
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Nærværende tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1996-2008 for grind-
sted Kommune indeholder således de nødvendige ændringer til kom-
muneplanens rammedel.

I henhold til Planlovens § 22, stk. 2, skal Byrådet inden udarbejdelse 
af tillæg til kommuneplanen, ved annoncering i dagspressen, ind-
kalde ideer, forslag mv. med henblik på planlægningsarbejdet.

En sådan forudgående offentlighed er afholdt i perioden 6. - 20. no-
vember 2006.

Billund Byråd har herefter foreslået, at der udlægges et nyt område 
til boligformål, som vist på kommuneplantillægets kortbilag.

forslag til tillæg nr. 21 til Kpmmuneplan 1996-2008 fremlægges til 
offentlig debat i 8 uger sideløbende med forslag nr. 206.

vEDtAgELsEsPåtEgNINg

forslaget til Kommuneplantillæg nr. 21 er vedtaget af Billund By-
råd, den 22/8 2007.

Kommuneplantillæg nr. 21 er endeligt vedtaget af Billund Byråd, 
den 21/1 2007.

Ib Kristensen
Borgmester
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scREENING Af 
LOKALpLAN NR. 206 fOR BOLIGER VEst fOR KIRKEHUsVEJ 
I fILsKOV
Byg & Plan, den 15. juli 2007. 

Billund Kommune har i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” 
screenet ovennævnte lokalplan i forhold til de kriterier, som fremgår af  lovens bilag 2.
screeningen er gennemført for at afklare, om de anlægsarbejder, byggeri mm., som planen 
giver mulighed for, vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Kriterier
(Bilag 2)

tjekliste Uvæsent-
lig ind-
virkning

Nogen
indvirk-
ning

Væsentlig 
indvirk-
ning

Vurdering 
(Begrundelse
 og uddybning)

planens grund-
lag for projek-
ter og andre 
aktiviteter mht. 
beliggenhed, 
art, størrelse, 
driftsbetingel-
ser og tildeling 
af midler

- Anvendelse
- Byggemodning
- Byggeri & an-

læg

1
2
3

1) Ændring fra landbrugsjord til 
boligområde
2)  Etablering af ledningsanlæg for 
kloak o.l. samt nedsivningsanlæg 
for overfladevand.
3) Ny bebyggelse i området.

Planens indfly-
delse på andre 
planer

- Regionplan
- Kommuneplan
- Miljøhandlings-

plan
- spildevands-
- plan
- vand-
    forsyningsplan
- varme-forsy-

ningsplan
- Affaldsplan
- Trafikplan
- Kollektiv trafik
- skolestruktur
- Institutions-

struktur
- fritidsstruktur 
- Mål & visioner
- Agenda 21

1

3

5

6

7
8
9
10
11

12
13
14

2

4

1) I overensstemmelse med region-
planen.
2) Der tilvejebringes et tillæg til 
kommuneplanen. Området ændres 
fra landzone til byzone. 
3) Ingen.
4) Der tilvejebringes et tillæg til 
spildevandsplanen.
5) Eksisterende forsyning med 
vandværksvand.
6) Individuel varmeforsyning.
7) generel affaldshåndtering.
8) Ingen ændring.
9) Ingen ændring
10, 11, 12) Ingen relation.
13, 14) Ikke uoverensstemmelse.

MILjØscREENINg
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planens re-
levans for 
integrering af 
miljøhensyn 
(fremme bære-
dygtig udvik-
ling)

- Beliggenhed & 
sammenhæng 
ift. øvrige by og 
land

- transport & 
trafik

- Energikilde
- Energiforbrug
- Øvrigt ressour-

ceforbrug
- Kloakering
- grundvand
- grøn by
- Landskab & 

natur
- Naturbeskyt-

telse 
- Biologisk 

mangfoldighed 
* Dyreliv 
* Planteliv

- Kulturmiljø
- Arkæologi    
- Rekreative ud-

foldelsesmulig-
heder  

- Påvirkning af 
mennesker & 
sundhed 

-  Trafiksikkerhed

2

3
4
5

7
8

10

11

12
13
14

15

16

1

6

9

1) Etablering af 18 boligparceller i 
forlængelse af nuværende parceller.
2) Uvæsentlig relation.
3, 4) Uvæsentlig relation.
5) Uvæsentlig relation.
6) Nyt spildevandsanlæg.
7) Uvæsentlig relation
8) Nye boligparceller placeret på 
kanten af nyplantet skov. 
9) Mark ændres til område med 
boligparceller.
10) En del af området er omfattet at 
kirkebyggelinie. Bebyggelseshøj-
den er ikke i strid med Naturbeskyt-
telseslovens bestemmelser herom.
11) Planen berører ikke habitatom-
råder/EU-beskyttelsesområder eller 
grænser op til sådanne.
Området består af landbrugsareal  
uden større værdi for flora og fauna.
Der er ikke kendskab til truede 
dyre- eller plantearter i området.
12) En del af området er omfattet af 
kirkebyggelinje.
13) Der er ikke kendskab til fortids-
minder i eller omkring området.
14) Nær tilknytning til naturområ-
der.
15) Uvæsentlig relation.
16) Uvæsentlig relation.

Miljøproble-
mer af relevans 
for planen (ri-
siko for forure-
ning)

-  støj
-  Luft
-  jord
-  grundvand
-  Overfladevand
-  spildevand
-  Affald
-  Energi
-  Naboforhold 
(vil planen med-
føre gener for  
naboområder?)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1) Boligparceller uden væsentlig 
støjemission.
2) Boligparceller uden væsentlige 
emissioner til luften.
3) Ingen registreret jordforurening 
i området. Den kommende anven-
delse vurderes ikke at medføre ny 
jordforurening.
4, 5) Området ligger inden for om-
råde med almindeligt drikkevands-
interesser.
6) Normal boligmæssig spildevand.
7) Normal affaldshåndtering.
8, 9) Normale boligparceller.

MILjØscREENINg

Kriterier
(Bilag 2)

tjekliste Uvæsent-
lig ind-
virkning

Nogen
indvirk-
ning

Væsentlig 
indvirk-
ning

Vurdering 
(Begrundelse
 og uddybning)
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Kriterier
(Bilag 2)

tjekliste Uvæsent-
lig ind-
virkning

Nogen
indvirk-
ning

Væsentlig 
indvirk-
ning

Vurdering

Relevans for 
gennemførelse 
af anden miljø-
lovgivning

1 1) Ingen

samlet vurde-
ring

Billund Kommune har gennemført miljøscreening af planen i henhold til ovenstående skema og 
vurderer på den baggrund, at planen ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet, og at 
planen derfor ikke skal miljøvurderes.

Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annoncering af lokalplanforslagtes vedtagelse.

Kommunens afgørelse om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes, kan påklages til Naturklage-
nævnet, hvilket fremgår af annonceringen.

MILjØscREENINg


