Byggetilladelse til Byens Plads 12, som er
boliger med butik/restaurant i stueplan

Adressen er Byens Plads 12, og bygherre har selv givet byggeriet navnet Billunds Terrasser.
Byggesagsafdelingen i Billund Kommune gav tidligt i denne uge byggetilladelse til byggeriet, og
den blev omgående taget i brug. Dermed er det første nybyggeri på Byens Plads i gang.

Byggetilladelse til Vejlevej 11a, Etagebyggeri med
almene og private boliger og demensboliger med forbindelse til Billund
Plejecenter.
Det unikke offentlige/private samarbejde omkring byggeriet på den store hjørnegrund på Vejlevej
11a har fået en byggetilladelse, som skal bruges i forbindelse med udbud af byggeriet. Selve
byggeriet forventes at gå i gang til efteråret.
Se mere om byggeriet i lokalplan 302

Åbning af Billund Bæk – Etape 2
Teknik- og Miljøudvalget i Billund Kommune har på deres møde tirsdag den 17. april
anbefalet over for økonomiudvalg og byråd, at der ved etape 2 omkring åbningen af Billund
Bæk vælges en løsning med bro over Hans Jensensvej.
Byrådet tager endelig stilling på mødet mandag den 30. april.
Se hele sagsfremstillingen med illustrationer.

Ombygning af kryds - status
Der arbejdes på højtryk med ombygningen af krydset ved Hovedgaden, Gammelbro, Systemvej og
Byens Plads.
Efter planen skulle krydset åbnes for kørende trafik igen fra den 22. april, men Grundet
komplikationer med ledningsomlægning er åbningen af krydset desværre blevet forsinket. Der
åbnes således for kørsel i krydset mandag den 30. april efter endt arbejdsdag. Entreprenørerne
prøver om åbningen kan etableres allerede torsdag den 26. april.
Etablering af fortov fortsætter så snart ledningsarbejdet er afsluttet. Der vil stadig være adgang for
fodgængere i hele perioden.

Etape 2
Forsinkelsen vedrørende etape 1 betyder også en mindre forsinkelse af etape to: Gammelbro fra
Estate/frisør Lyhne mod krydset ved Byens Plads vil være lukket for kørsel til og med udgangen af
uge 19 fremfor tirsdag i uge 19. Der vil være åbent for:



Gående trafik på Gammelbro i hele perioden.
Vareindlevering til Butikker og til LEGO House i hele perioden

Fra primo uge 20 vil Gammelbro fra Estate/frisør Lyhne mod krydset ved Byens Plads igen være
delvis åben for trafik, idet der vil der være mulighed for ensrettet trafik i et spor fra Syd mod Nord.

Lokalplan i høring
Byrådet har sendt forslag i offentlig høring: Lokalplan nr. 306 for forlystelse ved Nordmarkvej,
Nordmarksvej 9 i Billund.
Lokalplanen er tilvejebragt for at imødekomme Legolands ønske om at ibrugtage et areal i tilknytning til
forlystelsesparkens indgang til en ny attraktion. Projektet er i overensstemmelse med nuværende
gældende lokalplan nr. 60 for Legoland, men med det ønskede projektet overskrides lokalplanens samlede
byggemulighed. Der er derfor udarbejdet en ny lokalplan for at imødekomme realisering af det aktuelle
projekt.

Forslaget er i offentlig høring i 4 uger til den 8. maj 2018. Læs mere her

Nyhedsbreve om byudviklingen i Billund udsendes løbende, når der er nyt eller sker
ændringer i eksisterende projekter.
Du kan tilmelde eller framelde dig nyhedsbrevet på soma@billund.dk

