MILJØVURDERING – SCREENINGSSKEMA
Jf. ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)” LBK nr. 448 af 10. maj 2017.
Plan eller program
Omfang af planens eller programmets grundlag
for etablering af aktiviteter (projektbeskrivelse)
Omhandler planen anlæg efter lovens bilag ?

Lokalplan for forlystelsespark ved Nordmarksvej

Berører planen Natura 2000-område?

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.

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
Evt. bemærkninger
2. Befolkning

Evt. bemærkninger
4. Fauna
Evt. bemærkninger
5. Flora
Evt. bemærkninger
6. Jordbund
Evt. bemærkninger

Bilag 1

☐
☐

☒
☒

ja

nej

Bilag 2

☒

☐

ja

nej

Planen udgør ingen hindring herfor.
Planen udgør ingen hindring herfor.

Påvirkningsgrad

☒ ubetydelig

☐ lille

Sandsynlighed for påvirkningen

☐ stor

☐ ubetydelig

☐ lille

☒ stor

Det hidtil grønne areal vil blive bebygget. Området er ikke levested for særligt plante eller dyreliv.

Varighed eller irreversibilitet
mdr./år

☒irreversibelt

☐ ubetydelig

☒ lille
☐ stor ☐ ubetydelig ☐ lille
☒ stor
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.

Evt. bemærkninger

3. Sundhed

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

X

☐ ubetydelig

☐ lille

☐ stor

☐ ubetydelig

☐ lille

☐ stor

mdr./år

☐irreversibelt

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

☒irreversibelt

☒ ubetydelig
☒ ubetydelig

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

☐ lille

☐ stor

☐ ubetydelig

☐ lille

☒ stor

☐ lille
☐ stor ☐ ubetydelig ☐ lille
☒ stor
Anvendelsen udgør ingen særlig risiko for forurening af jord og/eller grundvand.

mdr./år

☒irreversibelt
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7. Vand
Evt. bemærkninger

8. Luft

X

Evt. bemærkninger
9. Klima
Evt. bemærkninger
10. Materielle goder
Evt. bemærkninger
11. Landskab og bymiljø
Evt. bemærkninger
Indvirkningens kumulative karakter
Grænseoverskridning
Området
Indvirkningens størrelse
– areal og berørte befolkning
Områdets værdi og sårbarhed
1. Fredning eller bevarende planlægning
2. Naturbeskyttelse
3. International beskyttelse (Natura 2000)
4. Kulturarv
5. Særlige, øvrige bevaringsinteresser
Konklusion

Screenet af:

☒ ubetydelig

☐ lille

☐ stor

☐ ubetydelig

☐ lille

☒ stor

mdr./år
☒irreversibelt
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

☐ lille

☐ stor

☐ ubetydelig

☐ lille

☐ stor

mdr./år

☐irreversibelt

☒ ubetydelig

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

☐ lille
☒ stor ☐ ubetydelig ☐ lille
☒ stor
Aktiviteterne i Legoland bidrager i vidt omfang positivt til lokalområdets økonomiske aktivitet.

mdr./år

☐irreversibelt

☒ ubetydelig

mdr./år

☒irreversibelt

☐ lille

☐ stor

☐ ubetydelig

☐ lille

☒ stor

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
☐ ja
☒ nej
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.
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

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.
Navn: Johnny Christensen, LIFA
Dato: 12. januar 2018
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