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MIDDELFART KOMMUNE 

LOKALPLAN NR. 22.01 

Middelfart svaehus 

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) 

fastszettes herved folgende bestemmelser for det i § 2 naevn- 

te omrgde. 

§ 1. Lokalplanens form31 

Lokalplanen har til forms1 at fastlzegge rammerne for udvi- 

delse af Middelfart sygehus, samt danne grundlag for admi- 

nistration af bygge- og anlaegsarbejder i omrsdet. 

§ 2. Lokalplanens omrsde 

Lokalplanen afgraenses som vist p?~ vedhzeftede kortbilag af 

22. 11. 1977 og omfatter matrikelnumrene 8cg, 12 bh, 12bt 

og 12cq af Middelfart markjorder, samt parceller, der ef- 

ter den 1.11.1977 udstykkes fra ejendommene. 

§ 3. Omrsdets anvendelse 

Omridet udlazgges til offentlige form51 (sygehus, kapel, 

tjenesteboliger, parkerings- og opholdsarealer m. v. ). 

§ 4. Bebyggelsens omfang og placering 

, 
1. 

Sygehuset udvides med en-etages bygninger mod vest og syd 

som vist ps kortbilaget. 

2. 

Bebyggelsesprocenten i om&det rnz ikke overstige 40. 



S 5. Tilkorsels- og parkeringsforhold 

1. 

Der etableres en ny tilk@rsel fra Sverrigsvej til sygehuset 

beliggende som vist p& kortbilaget. 

2. 

Parkeringspladsen ved @stre Hougvej udvides mod syd og 

@st med henholdsvis 6n og to raekker bilpladser. 

I henhold til § 27 i lov om kommuneplaner vedtages foran- 

stgende lokalplan endeligt. 

Middelfart by&id, den 20. 3. 1978 

p. b. v. 

Herman Jensen 
borgmester / Knud E. Serensen 

stadsingenigr 
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BILAG 

Lokalplanens indhold og forhold til anden planlaegning 

Lokalplanen er udarbejdet i anledning af, at Fyns amts syge- 

husvaesen #risker at foretage en udvidelse af Middelfart syge- 

hus. 

Der bliver tale om at udvide den eksisterende behandlings- 

afdeling mod vest og om at opf@re en ny tilbygning til admi- 

nistration, ergoterapi, fysioterapi og sengeafdelinger syd 

for sygehusets hovedbygning. 

Begge tilbygninger bliver i 6n etage. 

Endvidere foretages der en udvidelse af parkeringspladsen 

ved Q)stre Hougvej, og der anlaegges en ny tilkorsel fra Sver- 

rigsvej til behandlingsafdelingen. 

Alle de foresliede udvidelser sker indenfor sygehusets grund. 

Lokalplanen er i overensstemmelse med de midlertidige 

rammer for lokalplanlzgningen i Middelfart kommune (§ 15- 

r amme me). 

Lokalplanens retsvirkninger 

Efter byr;dets endelige vedtagelse og offentligggrelse af 

lokalplanen ma ejendomme, der er omfattet af planen ifqlge 

kommuneplanlovens $ 31 kun udstykkes, bebygges eller i 

gvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestem- 

melser. 

Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fort- 

saette som hidtil. Lokalplanen medferer heller ikke i sig 

selv krav om etablering af de anlaeg med videre, der er in- 

deholdt i planen. 

Byr&det kan meddele dispensation til mindre vazsentlige 

lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudszetning 

af, at det ikke zendrer den scerlige karakter af det omr&de, 

der s@ges skabt ved lokalplanen. 

Mere vaesentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennem- 

f@res ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. 

Den 5.4.19’78 

Sven Allan Jensen, arkitekt m. a. a. , Kobenhavn 




