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Tidsforløb - den videre planlægning

Efter debatperiodens udløb udarbejder Hader-
slev Kommune et forslag til kommuneplantil-
læg, der fastlægger de overordnede rammer for 
områdets udvikling. Kommuneplantillægget vil 
konkretisere rammerne for områdets fremtidige 
udnyttelse, og fremlægges som planforslag i en 
ny off entlig høringsperiode. 

Endvidere vil kommuneplanlægningen blive 
fulgt op af en lokalplanlægning, der fastlægger 
de konkrete bestemmelser for byggeri, udstyk-
ning og vejforhold mv. 

Herudover udarbejdes en miljø-screening, der 
vurderer behovet for evt. miljøvurdering. Re-
sultatet af denne screening vil ligeledes blive 
off entliggjort. Der vil endvidere blive taget 
stilling til den videre borgerinddragelse.

Borgermøde

Som en del af idéhøringen inviterer Haderslev 
Kommune og Freja Ejendomme til borgermøde 
på Haderslev Sygehus torsdag d.25.6. kl. 16:00.

Her vil der være mulighed for at få en rundvis-
ning i bygningerne, høre oplæg om ideer for 
områdets udvikling, samt give dit besyv med.

Mødested: Østlige parkeringsplads.
Tilmelding senest 19.6. på mail til:
Heidi Møller: hdmo@haderslev.dk

Ønsker du ikke at deltage i rundvisning starter 
borgermødet kl. 17 i den tidligere kantine.

Udsigt mod Måge Ø og Gran Ø i Haderslev Dam

Off entlighedsperiode 
Idéer, forslag og synspunkter sendes 
senest den fredag d. 3. juli 2015 til:

Haderslev Kommune
Teknik og Miljø

Plan og Byg
Simmerstedvej 1, 1. 

6100 Haderslev 

Eller på mail til:   plan@haderslev.dk

Sådan gør du

Haderslev Kommune vil gerne høre din mening, 
inden vi arbejder videre med områdets planlæg-
ning. Der er ingen formkrav til hvordan du kan 
bidrage med ideer og forslag. 

Det kan være en god idé at skrive forklarende 
tekst suppleret med en skitse eller en markering 
på et kort. 

Idéer, forslag og synspunkter sendes senest den 
fredag d. 3. juli 2015 til:



Baggrund

Med udgangspunkt i en ansøgning fra Freja 
Ejendomme, den nuværende ejer af det tid-
ligere Haderslev Sygehus, ønsker Haderslev 
Kommune, gennem en off entlig høring på 5 
uger, at indkalde ideer og forslag til den videre 
udvikling og anvendelsen af området og byg-
geriet. Torsdag den 25. 6. kl. 16:00 inviterer Freja 
Ejendomme og Haderslev Kommune til borger-
møde og debat på Haderslev Sygehus.

Nuværende anvendelsesmuligheder

Idéhøringen omfatter arealer med bebyggelse 
og faciliteter for det tidligere Haderslev Syge-
hus, naboarealer med boligbebyggelse samt 
naturarealer syd for Ribe Landevej.  Se kort.
I alt er der tale om et areal på ca. 53 ha, hvoraf 
selve sygehusområdet udgør ca. 38 ha. Områ-
dets størrelse og beliggenhed gør, at det også 
fremover vil kunne indgå i såvel en kommunal 
som en regional byudviklingssammenhæng.

Arealerne står ledige til anden anvendelse, 
dog er Psykiatrisk Afdeling Haderslev stadig 
i brug, men forventes udfl yttet   medio 2017. 
Dampvaskeriet i økonomibygningen udlejes 
midlertidigt.

Sygehusets byggeri opdeles af Skallebækvej: Et 
område mod Haderslev Dam mod syd med psy-
kiatrien, behandlingsbygning og sygehusets 7 
etagers patienttårn. Og et område nord for Skalle-
bækvej med økonomibygningen som indeholder 
kapel, varmecentral, køkken og vaskeri. 
Fra parkeringsarealet løber en kørselsrampe frem 
foran bygningen til den tidligere hovedindgang, 
hvor det fi ne vue mod Haderslev Dam åbner sig.

Byggeriet er robust, rationelt og tidstypisk for 
1970’erne. Det blev bygget mellem 1969-1975 og 
er tegnet af arkitekt Jørgen Stærmose, som også 
stod bag en række andre hospitalsbyggeriet i Dan-
mark i 50’ og 70’erne, blandt andet Rigshospitalet 
i København.

Der åbnes nu op for nye muligheder for anvendel-
se af bygninger og de omkringliggende arealer. 

Gældende planforhold

Området er i Kommuneplan 2013 omfattet af 3 
rammer, der fastlægger en anvendelse til hen-
holdsvis off entlige formål, herunder sundhedsin-
stitutioner samt blandede boligområder: 

10.12.OF.02: Omfatter matriklerne 1037a samt 
4650, Haderslev Ejerlaug, med sygehusbebyggel-
sen samt psykiatriafsnit 
10.12.BO.11: Omfatter arealer med boligbebyggel-
se (tidligere  personaleboliger)
10.12.BO.01: Arealerne langs Ribe Landevej indgår 
i en større ramme, der udlægger anvendelsen til 
blandet boligområde.

Herudover er 2 gældende lokalplaner, der fast-
sætter bestemmelser for henholdsvis  det tidli-
gere sygehus samt tilhørende boliger. Lokalplan 
41-01, Haderslev Sygehus udlægger området til 
’off entlige formål, nemlig til sygehus og sådanne 
andre institutioner, som det er naturligt at placere 
i tilknytning hertil…’ samt lokalplan 12.106.1-1 der 
udlægger en del af området til boligformål. 

Lokalplan 41-01 har en maksimal bebyggelsespro-
cent på 30 og bygningerne rummer ca 60.000 m2
En del af området er omfattet af naturbeskyttelse 
samt beskyttelseslinjer, herunder søbeskyttelses-
linje mod Haderslev Dam. 

Emner for den kommende planlægning

Freja Ejendomme har udarbejdet et idekatalog, 
som sætter billeder på en række forskellige 
visioner for ejendommens fremtid. 

Idekataloget illustrerer også de mange mulighe-
der som byggeriet, alene i kraft af den attraktive 
beliggenhed og byggeriets størrelse, rummer 
og hvordan de omkringliggende arealer kan 
udnyttes og sættes i spil. 
Du kan se uddrag fra idekataloget på www.
haderslev.dk

En kommende planlægning vil sigte mod at 
området udvikles til at blive selvstændigt og 
karakterfuldt, men samtidig indgå som en 
sammenhængende del af bystrukturen mellem 
Haderslev by og områderne omkring Ribe Lan-
devej frem til bolig- og erhvervsarealerne ved 
motorvej E45.

Der ligger et stort potentiale i de naturskønne 
omgivelser og beliggenheden ved Haderslev 
Dam. 

Hertil vil en del af områdets naturtilstand og vand-
løbet Skallebæk være et godt udgangspunkt for 
en generel indtænkning af bynær natur og klima-
tilpasningsløsninger i områdets fremtidige planer. 

En bæredygtig genanvendelse af de eksisterende 
kvadratmeter er udgangspunktet for mange af 
visionerne i idékataloget, men nedrivning kan 
eventuelt også blive aktuelt.

Det eksisterende byggeri forventes udlejet eller 
solgt i etaper og man ønsker at åbne op for en 
bredere anvendelse af området, med afsæt i belig-
genheden, de særlige landskabelige og rekreative 
kvaliteter i området.

Mange ideer kan tænkes og Haderslev Kommune 
vil gerne i dialog med kommunens borgere og 
øvrige interessenter om gode ideer og forslag til 
den forestående planlægning.

Haderslev Sygehus, kørerampe og patientbygning Områdets afgrænsning vist på luftfoto, Haderslev Kommune


