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Velkommen til Temaplanstrategi 2017 - dine 
oplevelser, din fritid, dine gæster - sammen 
udvikler vi natur, friluftsliv og turisme.

Knud Erik Hansen
Borgmester

Forord

Med Planstrategi 2016 vedtog vi en ny fælles vision for hele Faxe Kommune. 
Den hedder: Dit liv, din fremtid, dit job, dit hjem – sammen udvikler vi sundhed, 
uddannelse, erhverv og bosætning. Vi er i byrådet enige om, at vores vision 
fortsat er holdbar. Planstrategien kan med et nyt fokusområde her i 2017 sæt-
te rammer og retning for de kommende års udvikling her i Faxe Kommune.

Vi har fortsat de samme opgaver at løse, men vi vil gerne give udviklingen et 
løft særligt på fokusområdet: Natur, friluftsliv og turisme – og med den vinkel, 
at prioritering af netop disse områder også vil være til gavn for den bosæt-
ningsstrategi, vi besluttede, som ny satsning i 2016.

Vi kan glæde os over, at Faxe Kommune, efter en længere stagnationsperio-
de, igen er et område i udvikling. Det er et godt udgangspunkt for, at vi i Faxe 
Kommune ser fremad. Med de infrastrukturforbedringer, der er undervejs på 
Sjælland, vil vi kunne udvikle os som en attraktiv turisme- og bosætningskom-
mune. Tæt på hovedstadsområdet, med en god infrastruktur og en naturskøn 
beliggenhed og et sommerhus- ferie- og boligudbud, der er til at komme i 
nærheden af. Men vi mangler flere ’varer på hylderne’ og her giver den nye 
planlov os lige nu nogle gode muligheder, som vi i Faxe Byråd gerne vil kunne 
sætte i spil – derfor sender vi nu denne temaplanstrategi for natur, friluftsliv og 
turisme i høring.

Temaplanstrategi 2017 er også en invitation til samarbejde med turistvirksom-
hederne, organisationer, foreninger - og alle andre der har interesse for at 
være med til at udvikle vores kommune.

Vi tror på, at vi skal gøre det godt for de borgere og virksomheder, vi allerede 
har i kommunen. Det vil nemlig også gøre kommunen mere attraktiv for turi-
ster, nye borgere og virksomheder. Og vi skal gøre det ved at løfte i flok. 
Det er fortsat fundamentet i vores vision, og det er et ønske, som er gået igen 
i hele den proces, vi har været igennem siden den første planstrategi i 2011. 
Vi har en fælles tro på, at det er i samarbejde, at vi kan nå de bedste resulta-
ter, til glæde for hele Faxe Kommune og alle vores gæster.
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Visionen

Dine oplevelser, din fritid, dine gæster - sammen udvikler vi 
natur, friluftsliv og turisme

Faxe Kommune er en smuk kommune, med et sundt miljø, hyggelige by- 
landskabs- og kulturmiljøer og en skøn natur, der byder sig til – det giver 
stolte borgere og glade gæster. Vores centrale beliggenhed på Sjæl-
land og en exceptionel god infrastruktur gør os lette at nå.

Rigtigt mange nye gæster kommer nu til Faxe Kommune og til hele desti-
nation Sydkystdanmark, hvor kalklandet er noget helt særegent for vores 
fælles destination. Hertil kommer den smukke kyststrækning langs Faxe 
Bugt med mange nye overnatningsmuligheder og det nye rekreative 
projekt ’De hvide Dronninger’ der sammen med oplevelsesparken Camp 
Adventure og det nye trætoptårn tiltrækker mange turister, som også 
nyder det Sjællandske søhøjland, fantastiske godser og herregårdsland-
skaber, hyggelige bymiljøer, landsbyer og kringelkroge.

Faxe Kommune hænger godt sammen med et net af internationale, 
nationale og tværkommunale cykel- og vandreruter, der binder små og 
store attraktioner sammen med vores bysamfund, som perler på en snor. 
Vi er med i front, når det gælder gode rammebetingelser og initiativer 
for natur, friluftsliv, turisme og bosætning.

Vi er en attraktiv kommune for turister, nye tilflyttere og virksomheder - og 
vi har plads til flere. Velkommen til Faxe.
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Status på udviklingen 2015-17

De generelle udviklingstendenser i dansk turisme har i de senere år været en 
kraftig tilbagegang i årene efter den økonomiske krises gennemslag (2008), 
særligt i kyst- og naturturismen, som ellers er Danmarks stærkeste kort. Fra 
statslig side var der i årene herefter stærkt fokus på at vende udviklingen, til 
gavn for vækst i hele landet. Tilbagegangen blev heldigvis – i årene omkring 
2013-15 – vendt til en ny fremgang, hvilket ser ud til at fortsætte i år. 

Faxe Kommune har til brug for den turistpolitiske redegørelse 2017, fået Visit-
Denmark til at udarbejde en såkaldt ’Tabelrapport’ med data til belysning 
af turismens lokale og regionale betydning. Tabelrapporten viser, at selv om 
turisme langtfra er Faxe Kommunes hovederhverv, så er den heller ikke uvæ-
sentlig for kommunens udvikling. Turismen bidrager med en omsætning på 
næsten 300 mio. kr. pr. år, et skatteprovenu på 150 mio. kr. og ca. 450 ar-
bejdspladser (ca. 4% af det samlede antal arbejdspladser i kommunen).

Faxe kan dog ikke betegnes som en turistkommune, hverken målt på abso-
lutte tal, på turismens relative betydning for lokaløkonomien eller på Faxes 
omdømme som turistmål. Faxe er en kommune uden store turistmagneter, så 
det er ikke attraktionerne, der er primær ’reason to go’ til Faxe - men kommu-
nens natur og kyster samt de overnatningssteder, der ligger her. 

Faxe Kommunes turisme har en interessant struktur. Geografisk ligger tyng-
depunktet i kystzonen, specielt på Feddet og omkring Faxe Ladeplads. Med 
hensyn til sammensætning af turistproduktet er camping den altdomineren-
de overnatningsform, med omkring 85% af alle kommercielle overnatninger. 
Samtlige andre overnatningsformer – hoteller, vandrerhjem, udlejede ferie-
huse, bed & breakfast (B&B) og lystbådehavnen – har tilsammen kun ca. 
15%. Da alle campingpladser og de fleste andre overnatningstilbud ligger i 
kystnærhedszonen, kan vi konkludere, at mindst 95% af kommunens samlede 
overnatningskapacitet ligger ved kysten. Den turistpolitiske redegørelse, som 
er udarbejdet i forbindelse med temaplanstrategi 2017 og forslag til lokalplan 
for udvidelse af lystbådehavnen i Faxe Ladeplads og projekt ’De hvide Dron-
ninger’, sammenfatter denne struktur ved at sige, at turisme i Faxe Kommune 
er lig med camping og kyst. 

Den turistpolitiske redegørelse analyserer også turismens udvikling i Faxe Kom-
mune i det seneste tiår. Der tegner sig det nævnte billede med tilbagegang i 
de første år efter 2008, afløst af en ny – og visse steder (dog ikke i Faxe) stigen-
de fremgang i de seneste 3-4 år. Dette billede gælder både for hele landet, 

Visualisering af ”De hvide Dronninger”: Af Norrøn arkitekter
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Region Sjælland og nabokommunerne i VisitSydsjælland-Møn (VISM). Der er 
store, individuelle udsving undervejs, men alle kommuner i VISM ’ender’ i 2016 
på samme niveau som i 2008, og på samme niveau som andre kommuner.

Den turistpolitiske redegørelse understreger, at turismeomsætningen ikke kun 
viser sig i de deciderede turistvirksomheder; den spreder sig på en lang række 
andre produkter og brancher, og gavner både de pågældende erhverv og 
de fastboende kunders adgang til en bedre service. Detailhandlen modtager 
således ikke mindre end 1/3 af samtlige turistkroner, og de indirekte effekter 
på for eksempel ejendomsmæglere og erhvervsservice – der primært betje-
ner den fastboende befolkning – modtager over 20 % af turistkronerne. 

Dette understreger, at turismen – selv om Faxe ikke er en decideret turistkom-
mune – er et vigtigt udviklingsparameter for Faxe Kommune. Turismen yder et 
betydende bidrag til omsætning og jobskabelse i kommunen. Hertil kommer 
– hvilket er specielt relevant for Faxe Kommune – at turismen yder et stærkt 
bidrag til kommunens overordnede udvikling, via positive effekter på andre 
erhverv og - ikke mindst - på kommunens strategiske trumfkort, bosætning. 
Turismen har stor betydning for detailhandel, servicedækning i yderområder-
ne, byliv i de større byer, rekreative faciliteter (som også er til glæde for de 
fastboende) og det lokale kulturliv. 

Faxe Kommunes beliggenhed tæt på København er et vækstvilkår også for 
turismeudviklingen, som vi kan profitere af, men som også kunne rumme den 
fare, at vi taber konkurrencen om vækst og udvikling, da storbyturismen i 
kriseårene var den stærkest voksende i Danmark. Blandt andet derfor – og i 
erkendelse af, at kommunegrænser ikke betyder noget for turisterne, og at 
kommunerne, hvis de står sammen, kan præstere en stærkere markedsføring 
udadtil – besluttede Faxe Byråd i 2015 at blive en del af en større turistdestina-
tion sammen med Næstved, Stevns og Vordingborg Kommune og dannede 
VisitSydsjælland-Møn A/S, som i dag brander sig under navnet SydkystDan-
mark. 

Fremtiden byder på gode muligheder for at øge turismens bidrag til Faxe 
Kommunes udvikling. Kommunen har en række uudnyttede potentialer på 
turismeområdet, som kan udnyttes via en målrettet indsats, både i VISM-regi 
og på kommunens egne sagsområder. Kommunen er nemlig stadig (trods 
etablering af VISM) vigtig for turismen, idet en række forvaltningsområder på-
virker turismen. Specielt er kommunen (og kommuneplanen) vigtig for skabel-
se af de optimale rammebetingelser for turismen (infrastruktur, herunder sti- og 
rutesystemer, besøgsområder med publikumsfaciliteter, turistvenlige bymiljøer 
og så videre)
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Der ligger – specielt i Faxe Kommune – store potentialer i at optimere turis-
mens ’synergetiske’ samspil med andre erhverv – og derigennem med bo-
sætning. Det er stort set de samme kvaliteter, som tiltrækker turister og mulige 
bosættere. Kommunen kan - via kommuneplanen og anden fysisk planlæg-
ning - bidrage til samspillet mellem virksomhederne og bedre rammer for et 
godt byliv i Haslev, Faxe og - ikke mindst - i kommunens vigtigste turistby, Faxe 
Ladeplads.

En vigtig konklusion i den turistpolitiske redegørelse er, at kystzonen er kommu-
nens største turismemæssige styrke; og kysten må også fremover betragtes 
som kommunens største potentiale for turismeudvikling. Turismepolitik i Faxe 
uden muligheder for at lave udvikling i kystzonen er meningsløs. Kystzonens 
styrker kan ikke kun bruges som afsæt for yderligere udvikling her, men også 
for en indsats til udnyttelse af de turismepotentialer, som også findes inde i 
landet. Måske kan vi blive bedre til at forbinde kysten med udviklingsmulig-
heder inde i landet og derved styrke disse, for eksempel via bedre cykel-og 
gangruter, og derved skabe større sammenhæng og synergi i turismen og i 
kommunen som helhed. 

Den 15. juni 2017 har vi fået en moderniseret planlov, som rummer nye mu-
ligheder for at arbejde med initiativer til fremme af natur, friluftsliv og turisme, 
særligt i de kystnære områder. Det ser Faxe Byråd mange perspektiver i at 
byde ind på, hvilket er baggrunden for, at vi netop nu offentliggør dette for-
slag til temaplanstrategi for natur, friluftsliv og turisme i Faxe Kommune.

Temaplanstrategien udtrykker Faxe Byråds sammenhængende turistpolitiske 
overvejelser.
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NATUR - dine oplevelser
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Natur – dine oplevelser

Vores vision for naturområdet er at beskytte og benytte skal gå hånd i hånd, 
og at vi skal værne om de dyr og planter, som er med til at gøre Faxe Kom-
mune til noget helt særligt – og at det kun kan ske i et tæt samarbejde mel-
lem kommunen, lodsejerne, staten, foreningslivet, organisationer og offentlig-
heden. 

Faxe Kommune har en varieret natur, der er tæt knyttet til vores landskaber. 
Kyststrækningen langs Faxe bugt, de store områder med løvskove og gods-
landskaberne med bølgende marker, levende hegn og gamle alléer gør Faxe 
kommune så smuk, som engelsk countryside. – I Faxe Kommune er natur og 
kultur en uadskillig historie, som udgør en samlet oplevelse.

Omkring Haslev har vi de store dødissøer ved Bregentved og Gisselfeld og 
vigtige moseområder. Sjællands længste vandløb, Susåen udspringer syd 
for Rønnede. Mod nord har vi et skovrigt morænelandskab. Mod øst skråner 
randmoræner mod kysten, der gennemløbes af åer. Kysten langs Faxe Bugt 
er varieret med skrænter og sandstrande og på Feddet ved Præstøfjord fin-
des hedearealer og strandenge.

Faxe som en del af det Grønne Danmarkskort
I Faxe Kommune arbejder vi ikke kun med at udvikle enkelte naturområder, 
men også med at skabe større sammenhæng i naturen. Derfor deltager vi 
aktivt i arbejdet med at udarbejde et Grønt Danmarkskort, som skaber sam-
menhæng i naturen på tværs af kommunegrænser. Denne sammenhæng 
vil gavne vores lokale naturområder i Faxe ved at give dyr og planter øget 
mulighed for at sprede sig. Gennem arbejdet med det Grønne Danmarkskort 
vil det i fremtiden blive mere synligt, hvor indsatsen kan prioriteres for at gavne 
naturen mest muligt. 

I forbindelse med udarbejdelse af det Grønne Danmarkskort skal der nedsæt-
tes et nyt naturråd, som skal bistå Stevns, Næstved, Ringsted, Vordingborg og 
Faxe Kommuner med arbejdet.

Kysten i Faxe Ladeplads skal beskyttes og gerne gives bedre badeforhold
Der er behov for en forbedret kystsikring langs Strandvejen i Faxe Ladeplads. 
Det er vigtigt, at der bliver tale om et samlet projekt for området. Det er af 
afgørende betydning, at strand og andre rekreative faciliteter indtænkes, til 
gavn for borgere i Faxe Ladeplads og de mange besøgende i byen.
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Faxe Kommune er en rigtig skovegn – men vi vil gerne plante mere
Faxe Kommune har netop lavet en aftale med BaneDanmark om etablering 
af erstatningsskov ved Karise by. Projektet vil blive gennemført indenfor en 
nærmere årrække. I forbindelse med ”På forkant” projektet er borgerne og 
menighedsrådet i Terslev i gang med at undersøge muligheder for en bynær 
skov. Byrådet er generelt positiv overfor etablering af mere ny skov og en 
revision af skovrejsningsområderne i kommuneplanen vil kunne tages op ved 
næste kommuneplanrevision.

De skjulte skatte
Faxe Kommune har mange både kendte og skjulte naturmæssige skatte, som 
er værd at opleve. Dybt i Hessede Skov ligger eksempelvis Paradishaven, som 
er en tidligere planteskole for Gisselfeld Kloster. Her kan man midt i skoven 
opleve eksotiske arter. Straks efter kan man fortsætte til Svenskekløften, hvor 
landskabet åbner sig til en dyb sprække for ens fødder. Steder som disse er 
med til at give unikke naturoplevelser, og det er derfor vigtigt at øge tilgæn-
geligheden og kendskabet til disse steder. 

Faxes unikke natur
Rundt omkring i kommunen findes områder med særlig sårbar eller sjælden 
natur, som kan beskyttes gennem den rette pleje og planlægning. Kommu-
nen deltager derfor i landsdækkende projekter som eksempelvis RigKilde LIFE, 
der i dialog med lodsejerne har til formål at pleje sjældne mosetyper. Et af de 
projekter, der for nylig har vist sig særligt succesfuldt, kan ses ved Blåbæk Møl-
le, hvor Faxe Å er blevet ført uden om Møllesøen. Søen spærrede før for fiske-
nes vandring i vandløbet. Efter etableringen af omløbet svømmer cirka fem 
gange så mange små havørreder i dag ud til havet fra Faxe Å, sammenlignet 
med før. Projekter som disse er med til at gøre vores kommune til et mere rigt 
sted at bo, leve, opleve og gæste, hvorfor de også i fremtiden skal prioriteres, 
naturligvis under beskyttelse af truede arter. 

Ådalsplanen ved Faxe å giver både ny natur og gør den tilgængelig
Ådalsplanen er en samlet plan for den otte kilometer lange ådal – fra Faxe by 
til åens udløb ved Faxe Ladeplads. Planen skal forbedre og pleje de eksi-
sterende naturområder, som i dag ligger uopdyrkede hen, ved siden af det 
almindelige landbrug.

Målet er, at skabe et sammenhængende, åbent og lyst landskab. Det skal 
sikre, at dyr og planter kan brede sig. Samtidig vil besøgende gennem sam-
menhængende stisystemer få mulighed for, at opleve ådalens skiftende natur 
og kulturhistoriske værdier. 
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De vigtigste fokusområder inden for natur i Faxe Kommune er:

• Vi vil skabe mere natur i det åbne land i samarbejde med 
lodsejere, organisationer og staten.

• Vi skal have for øje, at naturkvaliteter både er et vigtigt 
bosætningsparameter og at den tiltrækker vores gæster.

• Naturens værdi ligger i at den skaber værdi for os, som 
beboere og for vores gæster

• Kommunen vil samarbejde med lodsejere og lokalbefolk-
ningen omkring tilgængeligheden i det åbne land, som 
også vil kunne bringes i spil til nye stiruter med videre. 

• Landbruget er et vigtigt erhverv i Faxe Kommune og det 
skal kunne udvikle sig og skabe vækst sideløbende med 
at naturen beskyttes og benyttes.

• Vi skal arbejde på at forny og udvikle information og for-
midling af kommunens naturværdier.

• Der skal arbejdes på at give flest mulige interesserede 
lodsejere mulighed for at rejse skov, på arealer, hvor det 
ikke er i konflikt med særlige landskabsmæssige interesser.
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FRILUFTSLIV - din fritid
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Friluftsliv – din fritid

Oplevelser og bevægelse i kommunens alsidige natur- og kulturlandskaber, 
herunder den fantastiske kyststrækning langs Faxe Bugt, herregårdslandska-
ber og adgangen til en bred vifte af friluftsaktiviteter medfører øget livskvalitet 
– til gavn for såvel borgere, tilflyttere, som vores gæster. 

De samlede muligheder for et aktivt friluftsliv er en af kommunes helt store at-
traktioner – og det vil vi gerne udvikle og forny i de kommende år. Og det skal 
ske i samarbejde og dialog med lodsejere, virksomheder og lokale ildsjæle og 
interesserede borgergrupper.

Vi har allerede mange gode tilbud om et aktivt friluftsliv med blandt andet 
cykelruten Berlin – København, Sjællandsleden, Panoramaruten, strandene, 
lystbådehavn, golfbane og trætopbaner og meget mere vil komme til i de 
kommende år. Det vil på afgørende måde bringe Faxe Kommune i top, som 
”reason to go” for alle, der har lyst til en aktiv ferie i den fri luft.

Faxe Kommune byder på både lokale og globale oplevelsesmuligheder 
Hvis man søger unikke oplevelser i det danske landskab er Faxe Kommune det 
rigtige sted at tage hen. Der er både mulighed for at finde fossiler i kalken, 
opleve smukke kystskove og vidstrakte herregårdslandskaber, bade ved bør-
nevenlige sandstrande eller gå i Gøngehøvdingens fodspor. Samtidig ligger 
Faxe, også som en perle, på større nationale og internationale friluftsruter. 
Der ligger et stort potentiale i at synliggøre de muligheder, som vi allerede har 
i nærområdet, for at tiltrække gæster og give lokale oplevelser til borgerne. 
Der er også perspektiver i at arbejde med nye ruter – smutture – fra de inter-
nationale/nationale ruter til aktiviteter og oplevelsesmuligheder i kommunens 
byer og ”bagland”.

Friluftsliv ud over det sædvanlige – Det har vi og mere er på vej
I Faxe Kommune har vi mange lokale ildsjæle, som brænder for at skabe nye 
og innovative muligheder for udøvelse af friluftsliv. Vi tror på, at tiltag som 
eksempelvis Camp Adventures trætopbaner, fossiljagt i kalklandet og alterna-
tive overnatningsmuligheder på Feddet Strand Camping bidrager til at gøre 
Faxe til et attraktivt sted at bo og besøge. I fremtiden vil vi fortsat indbyde 
ildsjælene til dialog og spørge, hvordan vi på bedste måde kan hjælpe til, at 
deres drømme kan blive til virkelighed.  
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Camp Adventure er Danmarks største klatrepark og ligger i det naturskønne 
område ved Brødebækgaard i kort afstand fra Rønnede. Parken indeholder 
i dag både trætopbaner, svævebaner og klatrehal, som giver særlige fri-
tidsmuligheder og anderledes naturoplevelser.

I 2018 vil de nuværende rekreative aktiviteter blive suppleret med et 45 meter 
højt udsigts- og aktivitetstårn, som opføres inde i skoven og som vil give ud-
sigtsmuligheder ud over Sydsjælland. Tårnet vil i sig selv blive en unik turistse-
værdighed. Området er lokalplanlagt og giver også mulighed for en dyre-
park.

Camp Adventure havde i 2015 15.000 besøgende, men forventningen er, at 
man når op på 125.000 besøgende med tårnudvidelsen og op mod 250.000 
ved en udvidelse med safaripark.

Kalklandet - et unika i SydkystDanmark
Kalkbruddet i Faxe er en åben mine, og der har været brudt kalksten til byg-
geri siden middelalderen. I dag udvindes der stadig kalk, bl.a. til jordbrugs-
formål. Koralkalken i Faxe er dannet for 63 millioner år siden af koraller, som 
voksede på banker på bunden af det hav, som den gang dækkede Dan-
mark. Der er offentlig adgang til kalkbruddet fra Faxe by via stisystemer ved 
vandrerhjemmet. Ved siden af vandrehjemmet ligger Geomuseum Faxe hvor 
geologien formidles. Geomuseum Faxe er en del af Museum Sydøstdanmark, 
som blandt andet arbejder på at udvikle det tværkommunale samarbejde 
om at brande og udvikle turismen omkring Faxe Kalkbrud, samt Møns og 
Stevns klinter. 

Den sammenhængende oplevelse i den fri luft – og på tværs af kommune-
grænser
I Faxe Kommune ved vi, at gode muligheder for friluftsliv bygger på sammen-
hæng mellem de forskellige tilbud. Friluftsoplevelser bliver særligt mindeværdi-
ge, når muligheden for at opleve kombineres med gode faciliteter, tilgænge-
lighed og information. Derfor arbejder vi for at sammenhæng aktivt tænkes 
ind i lokale friluftsprojekter. Som eksempel kan nævnes Naturrum Præstø Fjord, 
hvor filmklip om naturen, overnatningsmuligheder, udsigtspunkter og andre 
faciliteter går op i en højere enhed. Naturrum Præstøfjord er samtidig et godt 
eksempel på et tværkommunale projekt med Næstved og Vordingborg Kom-
muner, som vi i Faxe gerne ser mere af i de kommende år.

Visualisering af trætoptårn ved Camp Adventure: af Effekt Arkitekter.
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Fishing Zealand - bæredygtig lystfiskerturisme
Faxe Kommune er fra juli 2017 med i Fishing Zealand, der bl.a. har til formål at 
fremme bæredygtig benyttelse af natur og vandmiljø. Fishing Zealand er et 
samarbejde mellem en række Sjællandske kommuner og der kommer stadig 
flere til. 

I Faxe kommune er der fokus på kyst-lystfiskeriet, som kan ske langs de sjæl-
landske kyster hele året. Det kan være med til at udvide turistsæsonen. I Fis-
hing Zealand  er der fokus på såvel turismepotentialet, de rekreative mulighe-
der, bæredygtighed og miljø samt det sociale ansvar.  I netværket arbejdes 
der blandt andet med at skabe nye lystfiskere og en øget bevidsthed omkring 
natur og miljø, blandt andet ved at give børn, unge og socialt udsatte mulig-
heder for gode fiskeoplevelser. 

Cykelstrategi - motion, samvær og turisme 
I foråret 2017 blev der vedtaget en cykelstrategi for Faxe Kommune med det 
overordnede formål at få flere op på cyklen - både i rekreative sammenhæn-
ge og som foretrukket transportmiddel på de daglige ture fra A til B.
Cykelstrategien rummer en række spændende idéer til nye tiltag, der kan 
fremme cyklismen. Strategien opstiller et idékatalog af løsninger til inspiration 
for tiltag omkring fremme af cyklisme.

Blandt cykelstrategiens indsatsområder kan blandt andet emnet Rekreative 
stier – Motion, samvær og turisme fremhæves. Strategien sætter her fokus på 
den fantastiske natur og de mange attraktioner, som kommunen allerede 
byder på, og som er ideelle til en cykeltur. Der løber flere cykelruter gennem 
kommunen, som alle er med til at vise kommunen frem på den smukkeste 
måde.

Strategien stiller konkret forslag til, at man i højere grad end nu forsøger at 
fremme cyklisme via disse rekreative ruter ved blandt andet at sprede bud-
skabet overfor for både kommunens borgere og for turister. Det foreslås i den 
forbindelse, at der i samarbejde med VisitSydsjælland-Møn, diverse overnat-
ningssteder, cykelklubber mv. udarbejdes et indbydende informationsmateri-
ale i digital og trykt form, som indeholdende rutefortegnelser, seværdigheder 
og andre rekreative rejsemål. 

Borgere der brænder for at skabe flere muligheder for friluftsliv i deres lokal-
områder
Friluftslivet i kommunen skal give mening for de lokale borgere og hjælpe til 
med at øge ’Følelsen af Faxe’, som er en vigtig del af kommunes branding-
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strategi. Gennem dialogprojektet ’På Forkant’ har borgere formuleret, hvilke 
projekter indenfor blandt andet natur og friluftsliv, som de mener, der skal 
være særligt fokus på at udvikle.  Her er der især fokus på at øge tilgænge-
ligheden til naturen. Det er ønsket, at de projekter, som borgerne brænder 
for, skal være et element i kommunens fremtidige arbejde med natur, frilufts-
liv og turisme.

Grønne midler er på vej til nye rekreative projekter i kommunens nordlige del
I 2016 er der sat 5 store vindmøller op i den nordlige del af kommunen. Det 
giver os mulighed for at søge en pulje penge, der kan omsættes til nye rekre-
ative projekter i lokalområdet.

Byrådet har besluttet at søge midler fra denne pulje i løbet af 2017. Der søges 
til anlægsarbejder til styrkelse af de landskabelige eller rekreative værdier i 
kommunen. Mulige projekter undersøges i øjeblikket. Ved udvælgelsen bliver 
der lagt vægt på afstanden til vindmøllerne, det vil sige primært projekter i 
den nordlige del af Faxe Kommune omkring byerne Høsten, Terslev, Haslev, 
Dalby og Karise vil kunne tilgodeses.

De vigtigste målsætninger for friluftsliv i Faxe Kommune er:
• Vi vil skabe gode rammer for friluftslivet – det giver velvæ-

re og sundhed for vores borgere og det styrker grundlaget 
for turismen.

• Vi vil skabe udbygningsmuligheder med nye faciliteter til 
aktiv ferie og fritid, når det kan ske i samklang med fast-
holdelse og forbedring af naturindholdet.

• Vi holder fokus på at tilgængelighed til skove, strande og 
øvrige steder, hvor der udøves uorganiseret friluftsliv kan 
fremmes.

• Eksisterende stier og stiruter skal synliggøres og udbygges 
med nye, som kan skabe bedre sammenhæng mellem 
de rekreative muligheder i kommunen og på tværs af 
kommunegrænser i samarbejde med nabokommuner, 
region og stat.
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TURISME - dine gæster
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Turisme – dine gæster

Turismestrategi Faxe tager afsæt i, at vi har en række specifikke styrkepositio-
ner, som vi skal udbygge fremover. Vi har også nogle mangler der skal repa-
reres, - og nogle helt åbenlyse potentialer, som vi skal sætte i spil sammen. 

Faxe Kommune er blandt andet kendetegnet ved at være hjemsted for  
Region Sjællands næststørste overnatningsvirksomhed. Hertil føjer sig en ræk-
ke små og mellemstore campingpladser, vandrehjem, lystbådehavnen og 
sommerhusområderne primært i Faxe Ladeplads, mindre hoteller og Bed & 
Breakfasts, der tilsammen er bredt branchemæssigt dækkende. Men vi har i 
mange år efterspurgt nye udviklingsmuligheder i badebyen Faxe Ladeplads.

Som ressourceområde udgør den nyligt udmeldte mulighed for at udlægge 
nye sommerhuse i kystnærhedszonen og muligheden for at udpege udvik-
lingsområder i kystnærhedszonen det allerstørste potentiale. Og lige nu er 
der mulighed for at komme med i et landsplandirektiv, som kan give Faxe 
Kommune en turistmæssig saltvandsindsprøjtning, også i forhold til den store 
underskov af servicevirksomheder, der allerede findes og ikke mindst give 
mulighed for flere nye turistvirksomheder, herunder overnatningsvirksomheder, 
særligt i vores kystnære områder langs Faxe bugt. 

Nye sommerhusområder i Faxe Ladeplads – skal give endnu mere liv i lade-
pladsen
Faxe Ladeplads er billedet på en klassisk dansk badeby – og den vil byrådet, 
og de mange ildsjæle i byen gerne give nye udviklingsmuligheder. Der var 
virkelig gang i den i 1928 hvor byen havde besøg af Josefine Baker, det liv vil 
vi gerne have igen.

Vi har derfor med særlig interesse set på de muligheder, som Folketinget har 
bragt på banen i forbindelse med den ny planlov, der er trådt i kraft den 15. 
juni 2017.  Vi vil gerne sige ja tak til Erhvervsministerens invitation til at få udlagt 
nye sommerhuse i kystnærhedszonen. I Faxe Kommune er vi i den situation, at 
alle muligheder for at bygge nye sommerhuse stort set er fuldt udnyttet. 
Vi ser det, som særdeles perspektivrigt, hvis Faxe Ladeplads kunne få udlagt 
et nyt attraktivt sommerhusområde bag den gamle række af sommerhuse 
langs Strandvejen. Herved ville vi kunne forbinde byen og sommerhusområ-
derne langt bedre end i dag, arbejde med naturen omkring områdets to åer 
og bibringe et nyt kommercielt islæt til vores fyrtårns projekt, ’De hvide Dron-
ninger’.
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Udpegning af udviklingsområde langs Faxe Bugt kan skabe nye muligheder 
for vækst i et landområde og understøttelse af turismen og bosætningen 
Vi vil også gerne byde ind på, at få udlagt et udviklingsområde i vores kyst-
nærhedszone langs Faxe Bugt. Udviklingsområderne er områder i kystnær-
hedszonen, hvor kommunen ønsker at planlægge for udvikling af kommunens 
byer og landsbyer samt give tilladelse til anlæg. Udviklingsområderne skal 
udpeges uden for områder med særlige landskabs-, natur eller miljøinteresser 
– dvs. at ikke alle dele af kystnærhedszonen kan udpeges. Faxe Ladeplads 
har relativt færre lokale arbejdspladser end eksempelvis Faxe og Haslev og 
vækst i turismen vil kunne skabe ny lokal vækst og jobs i lokalområdet.

Vi har flere internationale og nationale cykelruter og vandreruter, der løber 
langs med kysten ved Faxe Bugt, og vi ser det som perspektivrigt, at kunne 
give nye muligheder for vækst i landsbyer og bebyggelser langs dette stinet, 
gennem Faxe Ladeplads, og videre mod nord. Vi vil derfor arbejde på, at 
kunne indsende en ansøgning om at få udlagt et udviklingsområde i sam-
menhæng med, at vi også udarbejder et Grønt Danmarkskort for hele Faxe 
Kommune ved den kommende kommuneplanrevision.

Udvidelse af lystbådehavnen og etablering af rekreative faciliteter på syd-
stranden i Faxe Ladeplads – projekt ’De hvide Dronninger’
Der er planer om at udvide Faxe Ladeplads lystbådehavn, så der er plads til 
flere sejlere, både fastliggende og gæster. Den nye lystbådehavn skal sam-
tidig kunne rumme faciliteter og aktiviteter i forbindelse med sejlads, og et 
attraktivt butiks- og cafeliv for havnens brugere og gæster.

Stranden syd for Faxe Ladeplads lystbådehavn skal fremadrettet tilbyde 
faciliteter til en række aktiviteter i tilknytning til strandliv og vandsportsaktivi-
teter. Projektet for ’De hvide Dronninger’, skitserer to høfder ud i vandet, som 
blandt andet indeholder toiletter, havbad, sauna, vandlegeplads, shelter og 
opbevaringsplads til kajakker og andet grej, samt gode forhold for dykkere, 
lystfiskere, badegæster med flere.

Campingpladser – måske er nye muligheder for forbedringer på vej
I forlængelse af arbejdet med modernisering af planloven har forligsparterne 
tilkendegivet, at reguleringen på campingområdet også skal gennemgås og 
fornyelse skal overvejes. Faxe Kommune vil følge udviklingen på området og 
er, som udgangspunkt positivt indstillet på at udnytte eventuelt nye mulighe-
der for at kunne understøtte fornyelsen og udvikling af de eksisterende cam-
pingpladser, når dette kan ske under hensyntagen til natur- og landskaber.
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Udvikling af kommunens bymiljøer kan understøtte både bosætning og turis-
me i hele kommunen
Byrådet ser særlige potentialer for turismen langs Faxe Bugt, men der er også 
masser af potentiale at finde særligt i midtbyerne i Haslev og Faxe. 
I 2017 gennemføres der områdefornyelse i Haslevs hovedgade, Jernbanega-
de, med nyt byudstyr, belysning og 6 opholdsstationer. Målet er klart, der skal 
være gode rammer om det byliv, som butikker, caféer og servicevirksomhe-
der tilbyder, - også til vores turister.

I Faxe er der i de senere år blevet arbejdet på at forbinde kalkbruddet og 
museet Kanten med byens hovedgade og torvet. Samtidig er der bygget 
madpakkehus og indrettet en helt ny kalkpark med opholdsmuligheder. Her i 
2017 er udsigtsplatformen ’Prismet’ på selve kanten af kalkbruddet på vej.

I Faxe Ladeplads er den meget forfaldne Gefionbygning i byens centrum ble-
vet nedrevet og der skal i løbet af 2017 laves en plan for hvad området skal 
anvendes til fremover. Byens ildsjæle og foreninger er inviteret til at bidrage 
med input til, hvordan området kan indrettes, så der kan skabes en ny velfun-
gerende bymidte for byens borgere og gæster.

Forskønnelse af landsbyer og kulturmiljøer gennem landsbypuljen
Byrådet har gennem en årrække prioriteret at bruge midler på nedrivning 
og forskønnelse af kommunens landsbyer og bygninger i det åbne land, dels 
ved fjernelse af faldefærdige bygninger, dels ved at give tilskud til renovering 
af bevaringsværdige bygninger i landområderne. Denne indsats fortsætter i 
2017, hvor byrådet satser på at opfordre borgere i kommunens mange kultur-
miljølandsbyer til at søge midler til renoveringer og forskønnelse. Målet er at 
gøre områderne endnu skønnere for dem der bor der, men også for at vores 
gæster kan nyde herlighederne på deres vej rundt i vores kommune.
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De vigtigste fokusområder for turismeudviklingen i Faxe Kommune er:

• Vi skal øge overnatningskapaciteten generelt og specifikt i Faxe 
Ladeplads og langs Faxe Bugt.

• Vi arbejder aktivt på at tilvejebringe rammebetingelser for vores 
tre fyrtårne: De hvide Dronninger, Camp Adventure og Kalklan-
det. 

• Vi støtter op om udvikling af eksisterende og nye turisme- og ser-
vicevirksomheder, under hensyntagen til den natur og det miljø, 
der er det fundamentet vi står på og som er vores særlige poten-
tiale.

• Vi satser på en turismeudvikling, der bygger på kommunens kvali-
teter og stedbundne potentialer.

• Vi skal brande og markedsføre vores mange kulturhistoriske per-
ler.

• Vi understøtter fornyelse og forskønnelse af vores bymiljøer, lands-
byer og bevaringsværdige bebyggelser i det åbne land.

• Vi støtter virksomheder, organisationer og foreninger, som ar-
bejder med at udvide turistsæsonen for eksempel med events, 
udbygning med konferencefaciliteter, nye attraktioner og ople-
velsesmuligheder.

Visualisering af trætoptårn ved Camp Adventure: af Effekt Arkitekter.

Visualisering af ”De hvide Dronninger”: Af Norrøn arkitekter
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SAMMENHÆNGSKRAFT - sammen udvikler vi natur, friluftsliv og turisme
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Sammenhængskraft – Sammen udvikler vi natur, friluftsliv og turisme

Sammenhængskraft er vores tværgående tema i planstrategierne. Faxe 
Kommune er nemlig ikke bare et aktivt og engageret lokalsamfund, rigt på 
foreninger, interessegrupper og ildsjæle. Vi er en kommune, som i relation til 
vækst og udvikling tror på, at der skal tænkes på tværs af sektorer, kommu-
ner, region og de nationale interesser. Dette gælder i særlig grad, når vi taler 
natur, friluftsliv og turisme. Vores gæster besøger ikke specifikt Faxe, men et 
større geografisk område med forskellige oplevelsesmuligheder.

Vi samarbejder derfor med vores nabokommuner, med Visit Sydsjæl-
land-Møn, med Bussines Faxe omkring markedsføring, forretningsplaner, 
udviklingprojekter m.v. På sammen måde samarbejder vi med de øvrige 
kommuner i sjællandsregionen og Region Sjælland, særligt omkring udvikling 
af infrastrukturen i regionen.

Vi ser sammen med vores samarbejdspartnere muligheder for at bakke op 
om de initiativer, der bliver taget fra erhvervslivets, andre interessenter og de 
aktive borgeres side.

Visit Sydsjælland-Møn – sammen udvikler vi turismen i SydkystDanmark
I 2015 gik vi sammen med Næstved, Stevns og Vordingborg kommuner i 
turismeselskabet VisitSydsjælland-Møn. Det gjorde vi, fordi turisterne er ligegla-
de med kommunegrænser. De ser mere på, hvad der findes af attraktioner, 
seværdigheder og oplevelser i et større område. Fælles udvikling og stærk 
markedsføring skal bringe mere omsætning til vores virksomheder, over-
natningssteder og attraktioner, fordi det vil skabe flere arbejdspladser. Den 
vækst, vi gerne vil skabe, vil forhåbentligt betyde, at vi skal etablere nye og 
udvide eksisterende turismevirksomheder i de kommende år. 

Turismeudvikling skabes også i regi af Business Faxe Copenhagen
Byrådet har styrket Faxe Kommunes erhvervspolitiske indsats de seneste år. 
Blandt de vigtigste initiativer er: Erhvervskonktakten, der er styrket gennem 
Business Faxe Copenhagen, og den ny turismefremme-organisation ’Visit Syd-
sjælland-Møn’ 

Den overordnede målsætning for Faxe Kommunes erhvervsstrategi, som også 
omfatter turisme er: 
• At skabe vækst og forbedrede rammebetingelser for turismen gennem 

styrkelse af samspillet, samarbejdet og dialogen mellem virksomhederne 
og mellem virksomhederne, erhvervsfremmesystemet og Faxe Kommune.
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Byrådet har her ud over strategiske pejlemærker for det erhvervspolitiske sam-
arbejde udadtil på to niveauer: På regionalt plan, hvor samspillet med regio-
nen og de øvrige 16 kommuner er i fokus, og på metropolniveau. Her tilslutter 
vi os erhvervsudviklingssamarbejdet Greater Copenhagen.

Vi udvikler Faxe Kommunes infrastruktur
Indsatsen for at forbedre den lokale infrastruktur er koncentreret under fire 
temaer: 
• Etableringen af den faste Femernforbindelse 
• Anlægget af motorvej på strækningen Rønnede-Næstved.
• Fortsættelse heraf med udbygningen af den Sjællandske tværforbindelse 

Rønnede-Slagelse/E20-Kalundborg 
• Udbygningen af den digitale infrastruktur i kommunen.

På forkant – borgernes egne udviklingsstrategier
Byrådet ønsker at udvikle en ny og direkte dimension i samspillet mellem kom-
mune og borger. Målet er at skabe dialog; - en løbende, direkte ”samtale” 
om lokalområdernes udvikling. Målet med Dialogsystemet er handlingsrettede 
strategier for lokalområderne, som skal udmøntes i konkrete initiativer. I dette 
projekt er det altså geografien og de fysiske rammer, der danner grundlaget.

Dialogmøderne har fået positiv opbakning. På de fleste møder har der væ-
ret et fint fremmøde, og formen har givet alle de fremmødte mulighed for 
at komme til orde. Møderne har kastet mange ideer og forslag til det videre 
udviklingsarbejde lokalt. Det gælder for kommunens syv byområder, hvor 
de lokale borgerforeninger med flere, står klar til at samarbejde og udvikle 
strategier og projekter. Det gælder også for landsbyerne og landdistrikterne, 
hvor styrkelse af lokalsamfundenes netværk og fællesskaber skal være i fokus. 
Byrådet ønsker at medvirke til, at vi sammen øger den sociale kapital i lands-
byerne, skaber nye billeder af en positiv udvikling og iværksætter konkrete 
tiltag og projekter lokalt. 

De vigtigste målsætninger for det tværgående samarbejde 
om turismeudviklingen i Faxe Kommune:
• Vi vil skabe netværk og samarbejde på tværs af virksom-

heder, organisationer og kommune. Vi deltager aktivt 
tværkommunalt og regionalt i at skabe vækst og udvik-
ling.

• Vi vil synliggøre, markedsføre og brande gode historier og 
tiltag indenfor natur, friluftsliv og turisme.

• Vi vil forny ”kulturen” med hensyn til, hvordan vi opfatter 
og omtaler vores lokalområde. Vi skal tale hinanden op, 
og vi skal spille hinanden gode

• Dialogprojektet, er et centralt instrument til at skabe sam-
tale, forståelse og konsensus om de vigtigste udviklingsini-
tiativer og lokalpolitiske spørgsmål, herunder bosætningen 
og turismen i lokalsamfundene.
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ANALYSE AF KYSTLANDSKABET - og vurdering af mulighederne for  
udpegning af udviklingsområder i Faxes kystnærhedszone
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Analyse af kystlandskabet – og vurdering af mulighederne for  
udpegning af udviklingsområder i Faxes kystnærhedszone
 
Byrådet gennemførte i forbindelse med kommuneplan 2013 en omfattende 
kortlægning af kommunens landskaber. Faxes kystnærhedszone omfatter  
karakterområde 8, Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst, karak-
terområde 9, Faxe kyst- og morænelandskab og karakterområde 11, Feddet 
og bagland.

Landskabskarakterkortlægningen er allerede implementeret i kommunepla-
nen og der er hermed allerede et systematisk grundlag for at vurdere mulig-
hederne i kystnærhedszonen konkret og afvejet i forhold til kommuneplanen, 
naturtemaer m.v.

Karakterområde 8 – Vemmetofte herregårdslandskab med skov og kyst
I den nordlige del af Faxes kystnærhedszone er landskabets karakter bestemt 
af herregården Vemmetofte kloster, de store skovpartier (Strandskov, Vester-
skov, Dyrehave og Madelund) og af de store markflader, indrammet af skov-
bryn med diger og opdelt af alléer. Mellem Dyrehaven og Madelund præges 
det flade terræn mod øst af udsigter over store strækninger. Herregårdsland-
skabet omkring Vemmetofte er uforstyrret. Kyststrækningen er dækket af skov 
og den visuelle kontakt til bugten, kan kun opleves få steder fra selve bag-
landet. Det samlede område er, i kraft af sine naturkvaliteter og beliggenhed 
udpeget, som Natura 2000 område og bliver således en del af det Grønne 
Dannmarkskort.
 
Hele området er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Landskabskarak-
teren skal beskyttes, og de kulturhistoriske spor og oplevelsesrigdommen skal 
bevares. Den fortsatte landbrugsdrift er afgørende for at bevare områdets 
strukturer, landskabelige kvaliteter og kulturhistoriske spor.

De turistmæssige potentialer i karakterområdet knytter sig til kysten, hvor Sjæl-
landsleden går forbi Vemmetofte Strand Camping, samt godslandskabet og 
de kulturhistoriske spor omkring Vemmetofte Kloster, hvor herregårdsruten pas-
serer forbi. Det er en udfordring, om det er muligt at planlægge for udlæg af 
udviklingsområde, da både Vemmetofte Kloster og campingplads er omgivet 
af Natura 2000 område. Dette skal nærmere belyses i den videre proces.
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Karakterområde 9 – Faxe kyst- og morænelandskab
Landskabets karakter er sammensat af så forskellige elementer som råstofud-
nyttelse og industrielle formål, herunder udskibningshavn, herregårdslandskab, 
store skovpartier, landbrug, skovbrug, ekstensivt udnyttede engarealer og en 
varieret kystlinje. Bebyggelsesstrukturen er varieret og rig på kulturhistoriske 
spor.

Mod kysten, syd for Faxe Ladeplads by, glider landskab og bymæssighed ind i 
hinanden: Sommerhusområder, helårsbeboelse, skov og engpartier karakteri-
serer området.

Herregårdslandskabet omkring Rosendal gods, er i kommuneplanen udpeget 
som bevaringsværdigt landskab. Strategien for området er fortsat vedlige-
holdelse af området, samt at gøre opmærksom på oplevelsesmulighederne i 
området.

Faxe Ådal er ikke så markant i landskabet. Området er derfor ikke udpeget 
som bevaringsværdigt landskab. Ådalen indgår i kommuneplanens naturnet-
værk, hvorved landskabselementet er beskyttet. Bygningerne ved Blåbæk 
mølle er fredede.

Området syd for Strandegård Dyrehave indgår i det større sammenhængen-
de landskab, kystlandet.  Området mellem Strandegård, Roholte og Strande-
gård Dyrehave er udpeget som bevaringsværdigt landskab. Begrundelsen 
er de store markflader, der i sammenhæng med det langstrakte skovbryn 
indrammer godslandskabet.

De turistmæssige potentialer i karakterområdet knytter sig til kalklandet og 
sammenhængen mellem Faxe Ladeplads og Faxe, hvor Sjællandsleden bin-
der tingene sammen. På ruten ligger Rosendal Gods og landsbyen Vallebo, 
som kan udpeges til udviklingsområder. Endelig er udbygningsmulighederne 
for turisme i Faxe Ladeplads i dag fuldt udnyttet, og der er særligt stort poten-
tiale i at udbygge med sommerhuse og byhoteller/pensioner samt at skabe 
mulighed for en udvidelse af lystbådehavnen og etablering af rekreative 
faciliteter på sydstranden. 

  9
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Karakterområde 11 – Feddet og bagland
Feddet udgør et ganske særligt landskabsområde i Faxe Kommune, og dele 
af området er fredet.  Som helhed udgør området et naturmæssigt og land-
skabeligt enestående område. Det indgår i Faxe Kommunes samarbejde 
med nabokommunerne om udvikling af Naturpark Præstø Fjord, og det er en 
hjørnesten i de særligt værdifulde landskaber i Faxe Kommune.

Den nordlige og centrale del af Feddet er tilplantet med nåletræsskov og 
rummer en af regionens største campingpladser, en lille jollehavn ud mod 
fjordsiden samt Fedgården, hvortil området har hørt. Den sydlige del er åben, 
med hedebevoksning. Den østvendte kystlinje ud med Faxe bugt rummer en 
7 km lang sandstrand.

Hele karakterområdet er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdigt 
landskab. Strategien for området er for størstedelen af områdets vedkom-
mende en fortsat vedligeholdelse af området. For to mindre delområder er 
strategien beskyttelse, på grund af den direkte sammenhæng mellem land-
skab og naturgrundlag. 

De turistmæssige potentialer i karakterområdet knytter sig til kysten og Feddet 
Camping, Herudover vurderes det, at landsbyerne Orup, Vindbyholt, Roholte 
og Store Elmue vil kunne servicere turisterne og kunne udpeges, som udvik-
lingsområder på Gøngeruten.

Det er en udfordring, om det er muligt at planlægge for udlæg af udviklings-
område, da Feddet Camping er omgivet af Natura 2000 område. 

Dette skal nærmere belyses i den videre proces.
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Strategien satser på at skabe sammenhæng 
mellem natur, friluftsliv og turisme, for at skabe 
nye jobmuligheder og bedre rammebetingelser 
for nyt liv i gamle huse, som igen kan medvirke til 
at bevare og forny den kulturarv, der findes langs 
Faxe bugt. Samtidigt med at der skabes nye 
udviklingsmuligheder for turisme og bosætning i 
Faxe Ladeplads, hvor der er en række potentiel-
le udbygningsmuligheder, der kan bringes i spil 
under hensyntagen til øvrige arealanvendelser, 
og hvor naturen og kysten er robust.

Vurdering af mulighederne for udpegning af udviklingsområder i 
afvejning med øvrige interesser i arealanvendelsen

Det tematiske kort for analyse af kystlandskabet og muligheder for ud-
pegning af udviklingsområder på denne side, skitserer i overordnede træk 
Faxe Kommunes konkrete og systematiske analyse af muligheden for en 
udpegning af udviklingsområder i afvejning med andre interesser i areal- 
anvendelsen i kystnærhedszonen. 

Vurderingen baserer sig på inddragelse af alle relevante udpegninger i 
kommuneplan 2013. Vurderingen vil danne baggrund for byrådets videre 
arbejde med at konkretisere en ansøgning om, at komme i betragtning til 
et nyt landsplandirektiv dels for nye sommerhuse i baglandet til Faxe La-
deplads, dels om udpegning af udviklingsområder i byer og bebyggelser 
langs de internationale, nationale og lokale stiruter, der skal binde udvik-
lingsområderne sammen, som perler på en snor.

TEMATISK KORT OVER KYSTLANDSKABET
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Baggrund for Temaplanstrategi 2017

Erhvervsministeren har ved brev af den 10. februar 2017 inviteret kommunerne 
til at ansøge om nye udviklingsmuligheder og sommerhusområder i kystnær-
hedszonen. Opfordringen er givet i forlængelse af den igangværende revi-
sion af planloven, som trådte i kraft den 15. juni 2017. Fristen for at indsende 
ansøgninger er sat til den 15. oktober 2017. Statens udpegning af udviklings-
områder og sommerhusområder vil ske ved landsplandirektiver senest i efter-
året 2018. 
 
Byrådet besluttede den 14. juni 2017:
At der arbejdes på at ansøge om at udpege udviklingsområder i Faxe Kom-
munes kystnærhedszone inden ansøgningsfristen den 15. oktober 2017. 
• At muligheden for etablering af nye sommerhuse i Faxe Ladeplads under-

søges nærmere.
• At beslutningskompetencen delegeres til Erhvervs- og Kulturudvalget vedr. 

vedtagelse af forslag til ny temaplanstrategi for turisme og Grønt Dan-
markskort til offentlig høring.

 
Kystnærhedszonen strækker sig fra kysten og ca. 3 km ind i landet. Den om-
fatter landzone- og sommerhusområder, men ikke byzone. For at give flere 
muligheder for borgere og virksomheder har Folketinget besluttet at ændre 
reglerne for planlægning i kystnærhedszonen. Målet med lovændringen er, 
at give nye vækstmuligheder blandt andet indenfor kyst- og naturturisme, 
som kan skabe nye jobs. Det forudsættes, at der i udviklingsområderne skal 
tages hensyn til natur, miljø og landskab, hvorfor udpegningen af udviklings-
områder skal koordineres med udpegning af et Grønt Danmarkskort.
 
Temaplanstrategi 2017 er Faxe Kommunes overordnede, strategiske grundlag 
for udviklingen af natur, friluftsliv og turisme. Planstrategien er målskiven for 
kommunens indsatser. Det er her byrådet beskriver, hvad der skal fokuseres 
på i årene frem, og i hvilken retning Faxe Kommune skal udvikles. 

Planstrategien er en lovpligtig strategi, som er beskrevet i planlovens § 23 a. 
Byrådet skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valg-
periode offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen. Byrådet kan 
i øvrigt offentliggøre en sådan strategi, når den finder det nødvendigt eller 
hensigtsmæssigt. Det sidste er tilfældet med temaplanstrategi 2017.

Samtidig med offentliggørelsen sendes den vedtagne planstrategi til miljø-
ministeren og øvrige statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis 
interesser berøres. 
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Kommuneplanen, som efterfølger planstrategien er den samlede plan, som 
beskriver, hvordan man bruger kommunens arealer i byerne og i landområ-
derne. I dette tilfælde vil der, såfremt Faxe Kommune medtages i det kom-
mende landsplandirektiv for udviklingsområder i kystnærhedszonen, samt evt. 
mulighed for udlæg af nye sommerhuse i Faxe Ladeplads, blive udarbejdet 
et tillæg til kommuneplan 2013, for udviklings- og sommerhusområder samt 
Grønt Danmarkskort. 

Offentlig høring – dine idéer og forslag
Forslaget til Temaplanstrategi 2017 har været i høring i 10 uger fra den 3. juli til 
den 11. september 2017. 

Klagevejledning
Enhver med retlig interesse i kommunens afgørelser kan klage over formelle mangler i 
afgørelsen - de såkaldte retlige spørgsmål jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3. 

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet 
senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klage-
fristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageportalen, ved 
at logge på med din NEM-ID på www.borger.dk eller www.virk.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du 
klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisa-
tion eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med 
betalingskort i Klageportalen.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvist en klage, der kommer uden om Kla-
geportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at bliver fritaget for 
at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. 
Kommunen sender derefter din anmodning til Planklagenævnet, som træffer afgørel-
se om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Faxe Kommunes afgørelse kan jf. Planlovens § 62, indbringes for domstolene. Søgsmål 
til prøvelse af afgørelser om forhold, der er omfattet af planloven, skal være anlagt 
inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt

Fotos er venligst udlånt af følgende:

Forside - Per Thomsen
Side 4 og 20 - NORRØN 
Side 9, 19 og 30 - Per Thomsen
Side 11, 16 og 18 - Feddet Strand Camping og Feriepark
Side 12 - Marianne Bøyesen
Side 13 og 20 - EFFEKT arkitekter aps
Øvrige fotos: Faxe Kommune


