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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR 22.08 
Erhvervs- og institutionsomr&de ved Ostre Hougvej i Middelfart 

Lokalplanens baggrund og indhold 

Lokalplanen er udarbejdet i anledningen af, at Fyns amt onsker at 
bygge et nyt psykiatrisk sygehus i Middelfart. 

Byggeriet onskes opfort pa det ubebyggede omrade mellem Ostre 
Hougvej og boligbebyggelsen ved Gronlandsvej og Astersvej. Omra- 
det er pa ca 50.000 m2 og har tidligere wet-et anvendt af Fjerkraeinsti- 
tuttet og Danaag. 

Terraannet falder fra omkring kote 10 m i omradets nordlige del til kote 
3 m ved sydgraznsen. 

Lokalplanens hovedformal er, 

l at skabe en god indpasning af sygehusbyggeriet og anden fremtidig 
bebyggelse i forhold til omgivelserne. 

l at sikre kommuneplanens intentioner om et omrade med werligt 
praxentable erhverv<< 

l at omradets gronne karakter bevares og understreges. 



Projektmateriale om sygehusbyggeriet 
Udfnrt af arkiteklfirmaet Staxmose og /sager 

Sygehusbyggeriet 
Sygehusbyggeriet tzenkes udformet som en to-etagers hovedbygning 
med 4 et-etagers sidefloje. Bygningerne forventes opfrart i gule tegl- 
sten. Taget pa hovedbygningen far lav hseldning (5-I 0”) og dsekkes 
med tagpap eller lignende. Tagene pa sideflarjene far ca 30’ haeldning 
og daakkes med rerde teglsten. Det samlede etageareal forventes at 
blive ca 9.000 m2. I forbindelse med sygehusbyggeriet enskes de 
gamle staldbygninger pa bagarealerne nedrevet. 

Byggeriets placering fastlzegges gennem en byggelinie, som sikrer en 
byggeafstand pa mindst 25 m til de omkringliggende boligomr%der og 
til det Bbne land og Qstre Hougvej. Endvidere fastsettes en bebyggel- 
sesprocent pa 30, hvilket giver mulighed for at opfarre ca 15.000 m2 
etageareal i omradet. Bygningsharjden fastssettes til maksimalt 8,5 m 
over terra% - dog med mulighed for at mindre bygningsdele som glas- 
overdzekkede gangarealer og lignende kan opfarres med en hejde pa 
op til10m. 



Ostre Hougvej - en grsn indfaldsvej 

Byggelinien, bebyggelsesprocenten og bygningshojden er fastsat ud 
fra onsket om at sikre en passende overgang mellem det nye sygehus 
forholdsvis store bygningsvolumen og de omkringliggende boligomra- 
der med aben, lav bebyggelse, det Bbne land og Qstre Hougvej. 

Tilkrarslen til omradet skal ske fra Ostre Hougvej syd for den eksiste- 
rende bebyggelse. 0stre Hougvej er en overordnet bytrafikvej, som af- 
vikler trafikken i bydelen, herunder omradet, hvor det psykiatriske sy- 
gehus opfores. 

Der anleegges lukkede gardhaver ved to sksermede afsnit. Herudover 
er det planen, at friarealerne skal have aben og gron karakter, og der 
skal were mulighed for boldspil, havearbejde og lignende aktiviteter. 
Lokalplanen fastlaegger ogsa, at der skal ware offentlig adgang for ga- 
ende og cyklende fra de tilstardende boligveje. 

Den wrige de/ af lokalplanomriidet 
Foruden sygehusomradet omfatter lokalplanen Fjerkrzeinstituttets 
gamle administrationsbygning (Ostre Hougvej 46) og den gamle for- 
standerbygning (0stre Hougvej 50), som ikke beret-es af sygehusbyg- 
geriet, samt erhvervsvirksomheden Auris (Ostre Hougvej 42). 

Omradet er med i lokalplanen for, at fastlsegge den fremtidige af- 
grzensning mellem omradet, som udlaegges til B>saerligt przesentable 
erhverv og institutioner <<, og de tilgraensende boligomrade mod nord. 
Endvidere fastlaegger lokalplanen rammer for udformningen af bebyg- 
gelse og friarealer, som bl.a skal sikre Ostre Hougvejs gronne przeg. 

Fjerkraeinstituttets gamle administrationsbygning er opfarrt i 4 etager 
og overstiger den maksimale bygningshrajde pa 10 m. Lokalplanen gi- 
ver mulighed for, at bygningen kan vedligeholdes og moderniseres, og 
der kan laves tilbygninger under 10 m, men der er ikke genopforelses- 
ret, hvis bygningen f.eks nedrives eller nedbrax-rder. 

Fa#es for hele lokalplanomriidet 
For at sikre intentionerne om et omrade med prsesentable erhverv og 
en grsn karakter fastleegger lokalplanen bl.a folgende: 



5 

l Byggeliniearealet langs Ostre Hougvej skal fremtraede som grant 
baelte med grses og trae- og buskbeplantning 

l Skiltning og reklamering skal begrzenses til orienteringsskiltning ved 
indkorslen til ejendommen og et enkelt skilt pr virksomhed pa faca- 
den eller som fritstaende skilte placeret bag byggelinien. 

l Tilbygninger skal ske i trad med den eksisterende bebyggelses 
arkitektur. Tilbygninger skal ved udformning af facade, tag, dot-e 
vinduer og bygningsdetaljer samt farve- og materialevalg harmonere 
med den eksisterende bebyggelses samlede facadeudtryk. 

Lokalplanens forhold til kystbeskyttelsen 
Lokalplanomradet ligger indenfor den kystnaere zone, som er omfat- 
tet af planlovens bestemmelser om kystbeskyttelse fra 1. juni 1994. 
Bestemmelsernes formal er, at >>de abne kyster fortsat skal udgerre en 
vassentlig natur- og landskabsressource<<. 

I lokalplaner, der ligger i byzone, og som vil pavirke kysten visuelt, skal 
der redegsxes for pavirkningen, og safremt bebyggelsen afviger vae- 
sentligt i hojde og volumen fra den eksisterende bebyggelse i omra- 
det, skal der gives en begrundelse her-for. 

Byradet finder, at det nye byggeri ikke vil vaere i strid med kystbeskyt- 
telsesbestemmelserne. For det forste er der tale om forholdsvis lavt 
byggeri, der ikke overstiger 10 m. Endvidere ligger byggeriet ikke riser-- 
mere kysten end, hvad der er typisk i omradet, og omradet karakteri- 
seres allerede ved en blanding af storre institutioner (Psykiatrisk syge- 
hus, Middelfart sygehus, IEldrecenteret Faenrasund, gymnasiet mv) og 
blandet bolig- og erhvervsbebyggelse. 

Lokalplanomradet ligger ca 250 m fra kysten og er dermed ikke omfat- 
tet af naturbeskyttelseslovens kystbeskyttelseslinie pa 100 m, som 
dog ikke er gseldende fuldt ud i hele omradet. I forbindelse med tidlige- 
re planlaegning er kystbeskyttelseslinien flere steder ophzevet. 

Derimod er lokalplanomradet omfattet af den nye kystbeskyttelseslinie 
pa 300 m, som ttzeder i kraft, n&r liniens placering er fastlagt af strand- 
beskyttelseskommissionen. Ind til linien traeder i kraft skal der tages 
hensyn til beskyttelsesinteresserne i de omrader, som beskyttelseslini- 
en kommer til at omfatte. 

Lokalplanens forhold til kommuneplanen 
Lokalplanomradet ligger indenfor kommuneplanens rammeomrade 
E17, som er et areal til seerligt praxentable erhvervsvirksomheder og 
institutioner, herunder kontorer, engros-, handels-, forsknings-, 
laboratorie-, udstillings-, hotel- og kursusvirksomheder samt offentlige 
formal. 

Der kan bygges med maksimalt 2 etager og maksimalt 10 m. 
Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 40. 

Grasnsen for omrade El 7 er ved kommuneplantillaeg nr 3 reguleret 
ved en udvidelse mod nord i det tidligere boligomrade 823. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplantillaegget og 
kommuneplanlsegningen iovrigt. 
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St0j 
lfarlge Middelfart kommunes trafikmodel er trafikbelastningen pa 0stre 
Hougvej pa 1900 biler pr degn. Ud fra Vejdirektoratets beregnings- 
model for vejtrafikstej 1989 fremkommer en starjbelastning pa knap 59 
dB(A) i en afstand af 10 m fra vejmidte. 

Ved kollegiebygningen, der ligger 45 m fra vejmidte, er der et strajni- 
veau pa 47 dB(A). 

Opholdsarealer til kollegiebygningen og eventuelt nye kollegieboliger 
og deres opholdsarealer skal etableres sadan, at strajniveauet ikke 
overstiger 55 dB(A), hvilket med den nuv=rende trafik opnas i en 
afstand af ca 20 m fra vejmidte. Der er ikke planer om stprrre aendrin- 
ger af Ostre Hougvejs benyttelse, som vil medfrare en vassentligt oget 
stojbelastning fremover. 

Virksomheder, institutioner, anlaeg og fritidsaktiviteter i lokalplan- 
omradet skal overholde Miljsstyrelsens vejledende grasnsevaxdier 
()>Vejledning fra miljarstyrelsen, Ekstern starj fra virksomhedew, Miljar- 
styrelsen 1984) over for omkringliggende ejendomme i og udenfor 
lokalplanomradet. 

Forurening 
Middelfart kommune er ikke bekendt med, at der findes forurenet jord i 
omradet. 

Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder 
Lokalplanens virkeliggarrelse forudsaetter, at landbrugspligten ophae- 
ves pa den del af matr nr 30 b, der ligger indenfor lokalplanens om- 
r&de. 

Lokalplanen forudsaetter herudover ikke tilladelser eller dispensationer 
fra andre myndigheder. 

Lokalplanens blivende retsvirkninger 
Efter byradets endelige vedtagelse og offentliggerelse af lokalplanen 
ma ejendomme, der er omfattet af planen, ifralge planlovens § 18 kun 
anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortssette som hidtil. Lokal- 
planen medferer heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlasg 
med videre, der er indeholdt i planen. 

Byradet kan meddele dispensation til mindre vaesentlige lempelser af 
lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med 
lokalplanens hovedprincipper. 

Mere vsesentlige eendringer af lokalplanen kan kun gennemfarres ved 
tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforene- 
lige med lokalplanen, fortraenges af planen. 



Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR 22.08 
Erhvervs- og institutionsomr&de ved Ostre Hougvej i Middelfart 

I henhold til planloven (lov nr 388 af 6. juni 1991) fastseettes herved 
farlgende bestemmelser for det i 5 2 nsvnte omrade: 

9 1. Lokalplanens form& 

Lokalplanen har til formal at fastlaegge rammer for omradets fremtidige 
anvendelse til saerligt prsesentable erhverv og institutioner og sikre, at 
bebyggelse mv udformes under hensyntagen til omradets grranne 
karakter og beliggenhed i det kystneere omrade. 

Q 2. OmrAde og zoneforhold 

1. 

Lokalplanen afgrsenses som vist pa vedheeftede kortbilag af 8. juli 
1994 og omfatter matr nr 30 fe og dele af matr nre 30 b og 30 ev af 
Middelfart markjorder, samt alle parceller, der efter den 28. juni 1994 
udstykkes indenfor omradet. 

Omradet er beliggende i byzone. 

2. 

Omradet opdeles i delomraderne I og II, som fremgar af kortbilaget. 

Q 3. OmrAdets anvendelse 

DelomrAde I 

Omradet udkegges til erhvervs- og institutionsformal. 

Erhvervsvirksomheden ma kun best& af kontorer, engros-, forsknings-, 
laboratorie-, udstillings-, hotel- eller kursusvirksomhed o.lign miljoven- 
lige erhverv, som efter byradets skon kan indpasses i omradet. 
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lnstitutionsvirksomheden skal were offentlig eller privat virksomhed 
indenfor social- og sundhedsvassen, kultur, forskning, undervisning, 
kollegier o.lign. 

Der ma ikke drives detailhandel i omradet. 

Delomride II 

Omradet ma kun anvendes til offentlige institutioner som f.eks psykia- 
trisk sygehus. 

Q 4. Veje og parkering 

1. 
Tilkarrsel til delomrade II ma kun etableres fra en adgangsvej belig- 
gende i princippet som vist pa kortbilaget. 

2. 

Parkeringspladser, som anlaagges mellem bebyggelsen og 0stre 
Hougvej, skal fremtraede som grarnne pladser, f.eks med graxs- 
armeringssten eller granitbelasgning pa parkeringsbasene, hsekke 
eller buske, der afgreenser pladserne mod omgivelserne, og opstam- 
mede tracer inde pa pladsen. 

Q 5. Bebyggelsens omfang og placering 

1. 

Bebyggelsesprocenten pa den enkelte ejendom ma ikke overstige 40 i 
delomrade I og 30 i delomrade II. Dog ma bebyggelsesprocenten for 
eventuelle kollegier, der opfores i delomrade I, ikke overstige 30. 

2. 

Der ma ikke bygges naxmere grzensen mod nabo og vej end bygge- 
linierne, som fremgar af kortbilaget. I delomrade II kan der dog place- 
res mindre bygninger til udhusformal mellem byggelinien og naboskel. 

3. 
Bygningernes totale hojde over terreen ma ikke overstige 10 m i del- 
omrade I og 8,5 m i delomrade II, hvor mindre bygningsdele som 
glasoverdaekkede gangarealer og lignende dog ma opfores med en 
hojde af op til 10 m over terrsen. 

Uanset foranstaende kan bygning A, som fremgar af kortbilaget, vedli- 
geholdes og moderniseres indenfor de eksisterende bygningsm=s- 
sige rammer. 

4. 

Bebyggelsen ma herjst opfores med 2 etager. 



Q 6. Bebyggelsens ydre fremtraeden 

1. 

Skiltning og reklamering ma kun ske efter felgende retningslinier: 

l Ved hovedindkerslen til en ejendom kan der anbringes et oriente- 
rende skilt med firmanavn og adresse pa virksomheden eller virk- 
somhederne, som vejen giver adgang til. Skiltets hrajde ma ikke 
overstige 20 cm gange antallet af virksomheder + 30 cm luft under 
skiltet 

l Bag byggelinien, jf 5 5, stk 2, kan der skiltes pa bygningsfacaden 
eller med fritstaende skilte. Der ma kun opseettes et skilt for hver 
virksomhed. 
Facadeskiltes harjde ma ikke overstige 1 m, og de skal tilpasses 
husets facadeudtryk. 
Fritstaende skilte ma ikke were hojere end 2 m over terrsen og 
strarrelsen ma ikke overstige 2 m*. 
Der ma ikke opsazttes skilte pa bygningernes tage. 

2. 

Til udvendige bygningssider ma der ikke anvendes materialer, som 
efter byradets skon virker skzemmende. 

3. 

Tilbygninger skal harmonere med den eksisterende bebyggelse. 

4. 

I delomrade II skal yderv=gge fremtraade som blank mur i tegl, og 
tagflader over 25” hzeldning skal dsekkes med tegl. 

Q 7. Ubebyggede arealer 

1. 

Ubebyggede arealer skal ved beplantning befaxtelse eller lignende 
gives et ordentligt udseende og vaxe velvedligeholdte. 

2. 

Udendors oplag ma ikke finde sted. 

3. 

Arealerne mellem 0ster Hougvej og byggelinien skal fremtrasde som 
sammenhaengende parkbalte med grazes og trse- og buskbeplantning. 

4. 

Der ma kun plantes levfaeldende trsearter 
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5. 

Skraningsanlaag skal anlzegges med hseldninger, der svarer til de 
naturlige terrsenformer, og der skal Iasgges szerlig vaegt pa de land- 
skabelige hensyn i lokalplanomradets sydlige del, der grsenser op til 
det abne land. 

Terraanregulering pa mere end plus/minus 05 m skal godkendes af 
byradet. 

6. 

Der skal were offentlig adgang for gaende og cyklende til delomrade II 
fra de tilstedende veje. 

9 8. Varmeforsyning 

Ny bebyggelse ma ikke tages i brug, for der er sikret varmeforsyning 
med fjernvarme jfr kommunens varmeplan. 

Saledes vedtaget endeligt af Middelfart by&d, den 5. december 1994. 

Steen Dahlstrom 

borgmester / Ole Larsen 

teknisk direktrar 
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Middelfart kommune 

LOKALPLAN NR 22.08 
Erhvervs- og institutionsomr&de ved Ostre Hougvej 
i Middelfart 

Kortbilag, m&l I:2000 
Dato 8. juli 1994 



Middelfart kommune 

TILLIEG NR 3 TIL KOMMUNEPLAN 1993-2001 
lnstitutionsomr&de ved 0stre Hougvej i Middelfart 

Det pa kortet viste omrade tillsegges det tilgraansende omrade El 7 
med folgende rammer for lokalplanlasgningen: 

1. Omradets anvendelse skal fastleegges til saxligt praesentable er- 
hvervsvirksomheder og institutioner, herunder kontor-, engros-, 
handels-, forsknings-, laboratorie-, udstillings-, hotel- og kursusvirk- 
somhed samt offentlige formal. 

2. Bebyggelsesprocenten ma ikke overstige 40. 

3. Bygningerne ma hejst opferes med 2 etager og hrajden ma ikke 
overstige 10 m. 

Saledes vedtaget endeligt af Middelfart byrad den 5. december 1994. 

Steen Dahlstrem 

borgmester / Ole Larsen 

teknisk direktar 


