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Byen er omgivet af skov, lave 
enge og strand

Dyrehaven og Feddet vest for 
byen er store naturområder

Ege og to gravhøje, ”Troldhøje”

Skoven strækker sig helt ud til 
kysten

Området på vej mod Vemme-
tofte kaldes Sibirien grundet de 

Kirken ligger et lille område 
med bynær skov

Der er 2.843 indbyggere i Faxe 
Ladeplads (2016)

Alle aldersgrupper er repræ-
senteret med en overvægt af 
50-69-årige

Byens borgere er meget enga-
gerede i byen og aktive i byens 
mange foreninger

Der er mange kunstnere og 
kreative folk i byen samt en 
tradition for at tage godt i mod 

Mange lokale foreninger 
indenfor:

• Borgerforening
• Idræt og gymnastik
• Initiativgruppe
• Seniorer
• Spejdere
• Kirker/menigheder
• Lokalavis 
• Sejlads og roning 
• Venligboere
• Kulinarisk fritidsordning
• Løb

Faxe Ladeplads hed oprinde-
ligt Hylleholt og benævnes i 
1500-tallet

i 1862, da der blev anlagt en 
havn, som skulle fungere som 
ladeplads for kalk produceret i 
Faxe Kalkbrud

Faxe Ladeplads var fra starten 
af 1900-tallet en velbesøgt 
bade- og landliggerby, med en 
voksende turisme

Ligger fem kilometer sydøst for 
Faxe ved den sjællandske østkyst

 
7 minutter til Faxe
14 minutter til motorvej
67 minutter til København

33 minutter til Køge
80 minutter til København 

Haslev-Faxe Ladeplads - 264

67 min. til international lufthavn

To indfaldsveje – Faxe Havnevej 
og Vemmetoftevej

Togforbindelser via stationen i 
Faxe Ladeplads

Lokale cykel- og gangstier

Hylleholt Skole

Børnehuset Mælkevejen

Faxehus Efterskole 

Waldemarsbo Efterskole

Hylleholtcentret

En aftenskole

Idrætsforening med  
idrætsfaciliteter

Kulturhus, HUSET

Faxe Ladeplads Camping

Feddet Camping lidt uden for 
byen

Faxe Ladeplads Miniby

Hylleholt Kirke 

Erhverv på havnen – Faxe Kalk 
og DLG

Velfungerende lystbådehavn

SuperBrugsen og Kiwi

Kulturhus, HUSET, er borgernes 
samlingssted 

Boligmassen består af både nye 
og gamle parcelhuse, nyere, 
mindre etageboligbyggerier og 
ældre villaer samt sommerhuse

Lavere boligpriser i forhold til 
Storkøbenhavn 

Attraktive boliger ned til vandet

Sommerhusområder

Vemmetofte Kloster

Hylleholt Kirke 

Faxe Ladeplads Camping
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1970 1.801

1976 1.919

1981 2.111

1986 2.205

1990 2.539

1996 2.671

2000 2.783

2004 2.792

2006 2.822

2008 2.906

2010 2.902

2012 2.867

2016 2.843

0-9 år 282 275 260 246 219 210 193

10-19 år 405 394 386 389 381 378 368

20-29 år 155 161 159 162 182 181 181

30-39 år 279 263 235 222 204 203 193

40-49 år 436 435 445 456 442 411 376

50-59 år 436 441 428 419 434 451 476

60-69 år 518 520 520 541 532 520 519

70-79 år 248 264 300 301 327 353 370

80-89 år 119 119 108 110 120 126 136

90-99 år 24 27 26 28 30 26 29

100-109 år 0 1 0 0 1 4 2

110 år + 0 0 0 0 0 0 0
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BOSÆTNING OG BYUDVIKLING 

Med den grundlæggende gode infrastruktur og 
forbindelserne til København, er Faxe Ladeplads en 
attraktiv bosætningsby tæt på hovedstadsområdet. Faxe 
Ladeplads ligger i et smukt naturområde tæt på vandet 
og kan tiltrække unge børnefamilier og andre, der er 
på vej ud af København. Huspriserne er noget lavere i 
Faxe Ladeplads end i Storkøbenhavn generelt, og byen 
har et velfungerende fællesskab med meget engagere-
de borgere. Desuden vil de planlagte forbedringer af 
de regionale infrastrukturforbindelser omkring Køge 
understøtte Faxe Ladeplads’ position som attraktiv 
bosætningsby yderligere. I forbindelse med det nye 
sygehus i Køge vil sundhedspersonale og deres familier 

Der er en række sammenhængende stiforbindelser i 
byen, men også en del stistumper, der ikke har sam-
menhæng til et stinet. Der er potentiale for at etablere 

bestående af selvstændige stier langs fordelingsvejene 

for at styrke de rekreative forbindelser til naturområ-
derne yderligere. 

Det er ikke alle borgere, der støtter op om at have en 
industrihavn i Faxe Ladeplads. Det opleves derfor lokalt 
som en udfordring, at der er et skel mellem tilhænge-
re og modstandere af den nye lokalplan for havnen i 
forhold til en erhvervsmæssig udbygning af denne. 

Byen har generelt gode faciliteter og servicefunktioner, 
men bymidten virker nedslidt og har mange tomme 

mange for at skæmme ankomsten til Faxe Ladeplads. 

bliver forskønnet eller revet ned. I forlængelse heraf 
er ønsket, at kommunen opkøber bygningen. Ligeledes 
mener borgerne, at der mangler spisesteder og et 
hyggeligt bymiljø.
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ERHVERV OG TURISME

Lystbådehavnen i Faxe Ladeplads udgør med sin 
centrale beliggenhed, gode udsigt og adgang til vandet 
en attraktiv destination, der har potentiale til at blive 
styrket og gjort endnu mere attraktiv. Lystbådehavnen 

og rekreative muligheder samt udvides med rammer, 
der giver mulighed for erhverv. Ligesom en udvidelse af 
lystbådehavnen også er en udvidelse af porten til Faxe 
Ladeplads, når man kommer fra havet og dermed en 

tilbud til besøgende fra både havsiden og landsiden. 

Der ligger et stort potentiale i at styrke turisme-
brandet i Faxe Ladeplads. Byen har smukke, naturlige 
omgivelser; havnen og kystlinjen med gode vandre- og 
cykelruter. Men der er plads til forbedringer. Den 
generelle holdning er, at ankomsten til byen med fordel 
kan styrkes. Det kunne eksempelvis foregå via et fysisk 
samlingspunkt såsom et velkomstcenter. Det er lige-
ledes vigtigt at værne om den historiske bygningsarv, 
der bidrager til besøgendes oplevelse af et smukt sted 
med en spændende historie og dermed til et styrket 
turismebrand.

Udsigten til vandet er også et attraktivt træk, der fra 
midtbyen kunne styrkes ved at lave nogle udsigtspo-
ster eller direkte sigtelinjer til vandet. Dertil mener 
borgerne, at der er et potentiale i at styrke oplevel-
sestilbuddene. Eksempelvis med fokus på cykelturisme 
og den særlige cykelrute mellem København og Berlin, 
der går gennem Faxe Ladeplads. I det hele taget er der 
et potentiale i at synliggøre og formidle Faxe Lade-
plads’ historie som ferieby, ferietilbud og –kvaliteter og 

turister. Der må gerne både være faste og midlertidige 
tilbud, så der kommer variation sæsonerne imellem. 
Endelig ligger der et muligt potentiale i at etablere et 
strategisk partnerskab med Faxe i forhold til nogle af 
de tværgående temaer, som eksempelvis erhverv og 
turisme. 

Faxe Ladeplads Camping kan med fordel integreres 
bedre som en del af byen, og der er et potentiale i 
at etablere et turistbureau, der kan hjælpe med til at 
synliggøre de ting, man kan opleve i området. I den 
forbindelse er der et potentiale i at få et samarbejde 
med Faxe op at stå omkring skabelse og markedsføring 
af tværgående turistattraktioner og oplevelsesruter. 

SYNLIGHED OG INFORMATION

Faxe Ladeplads er en meget aktiv by med mange 
kulturelle og rekreative aktiviteter, men borgerne 
savner overblik over det samlede udbud. Derfor mener 
borgerne, at der er et potentiale i at skabe større syn-
lighed af, hvad der foregår i byen i form af for eksempel 
en informationstavle eller anden centralt beliggende 
visuel fremstilling af, hvad man kan i byen – både i hver-
dagen og i weekenden. 
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VISION FOR FAXE LADEPLADS

FOKUSOMRÅDER

POSITION PÅ DET  
KOMMUNALE LANDKORT 
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BYFORSKØNNELSE OG TRANSFORMATION: 
 

PROJEKTTITEL Forskønnelse af bymidten. 

BESKRIVELSE Udarbejdelse af en detaljeret strategi forskønnelsen af bymidten i Faxe Ladeplads. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Forskønnelse og transformation. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav plan for udarbejdelsen af 
by forskønnelses strategien.   

 

PROJEKTTITEL Renovering af Gefionbygningen. 

BESKRIVELSE Forskønnelse, renovering og/eller et kommunalt køb af Gefionbygningen. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet til langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Forskønnelse og transformation. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for renovering af 
Gefionbygningen.   

 
PROJEKTTITEL Realisering af flere små projekter eks. gang i gryden. 

BESKRIVELSE Igangsætte småprojekter, som får mere gang i bymidten. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Forskønnelse og transformation. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

 
 
KYSTSIKRING: 
 

PROJEKTTITEL Kystsikring og De Hvide Dronninger. 

BESKRIVELSE Kystsikringsprojektet der kombinerer kystsikringsfunktion med rekreative tilbud. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Kystsikring. 

ANSVARLIG Marianne Bøyesen m.fl. 



HANDLINGER Igangværende samarbejde med kommunen omkring finansiering via fonde og 
godkendelser af projektet ift. planloven.       

 
 
TURISME OG ERHVERV: 
 

PROJEKTTITEL Udvidelse af lystbådehavn (er i proces). 

BESKRIVELSE Udvidelse af lystbådehavnen med fokus på erhverv og beboelse. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Turisme og erhverv. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en afklaring af, hvor 
projektet er i processen.    

 
PROJEKTTITEL Branding og synliggørelse af byens herlighedsværdier, eks. oplevelsesruter eller app’s. 

BESKRIVELSE Synliggøre områdets mange smukke naturoplevelser og kulturhistoriske miljø og 
arkitektur.   

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Turisme og erhverv. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

 
PROJEKTTITEL Turistbureau eller evt. informationstavle eller skiltning med aktiviteter og attraktioner. 

BESKRIVELSE Mangler samlende instans til turister – og også byens egne borgere, så man kan følge 
med i byens forskellige aktiviteter. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Turisme og erhverv. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

 
PROJEKTTITEL Velkomstcenter med udstillinger og formidling af kulturhistorie. 

BESKRIVELSE Et velkomstcenter som skal styrke ankomstfornemmelsen i byen og vise kulturhistorien 
frem. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 



TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Turisme og erhverv. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

 
PROJEKTTITEL Feriemuseum og formidlingscenter. 

BESKRIVELSE Faxe Ladeplads er stolte af historien som ferie- og landliggerby. Et museum vil også 
styrke den fremtidige turisme. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Turisme og erhverv. 

ANSVARLIG Naja og Bertel Moltved. 

HANDLINGER Igangværende samarbejde med kommunen og Østsjællands Museum om analyse af 
projektets potentiale i Faxe Ladeplads og dokumentation af byen feriehistoriske 
bygningsarv. 

 
PROJEKTTITEL Pop-up-butikker, f.eks. midlertidig fiskebutik. 

BESKRIVELSE Sæsonbetingede pop up butikker på havnen. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Turisme og erhverv, forskønnelse og transformation. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

 
PROJEKTTITEL Aktivering af industrihavnen, f.eks. male skorstene el. rappellingbane. 

BESKRIVELSE Aktivere industrihavnen, så den bliver den del af byrummet og bylivet. 

TIDSPERSPEKTIV Langsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Turisme og erhverv, forskønnelse og transformation. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

 
 
LIVSKVALITET: 
 

PROJEKTTITEL Deleøkonomiske tiltag – hjælpe hinanden lokalt. 

BESKRIVELSE Delebils-ordninger, deleværktøjsordninger mv. 



TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Livskvalitet. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

 
PROJEKTTITEL Fællesskab via kultur. 

BESKRIVELSE Skabe flere kulturelle oplevelser i byen, som samler folk – også de unge. Skabe ”hang-
out” steder med musik mv. for de unge. 

TIDSPERSPEKTIV Kortsigtet. 

TILKNYTNING TIL 
FOKUSOMRÅDER 

Livskvalitet/fællesskaber for unge. 

ANSVARLIG Der er endnu ikke udvalgt en ansvarlig kontaktperson. 

HANDLINGER Nedsæt arbejdsgruppe, udpeg en ansvarlig kontaktperson og lav en plan for processen.   

 
 
LØSE IDEER: 
 
Der er et engagement uden lige i Faxe Ladeplads, og borgerne har mange gode idéer til byens udvikling.  
Nedenstående løse idéer er opsamlet i forbindelse med dialogmøderne, men har endnu ikke været 
præsenteret for de andre borgere, der har været med i dialogen indtil videre. Idéerne har endnu ikke 
projektstatus og kræver yderligere idéudvikling.  
 

- ”Pynten” – oprettelse af sti mellem strand og havn. 
- Forbindelse fra Brugsen til Roklubben Viking og Minibyen – dvs. åbne fra Bymidten til stranden. 
- Amfiteater i Gryden. 
- Gammeldags badehuse, iskiosk og tømmerflåde at svømme ud til. 
- Faxe Ladeplads Campingplads ved Hovedgaden skal gøres til mødested. 
- Produktionskøkken i den gamle Brugs (der har godkendt køkken) med genbrugsbutik og 

hotel/udlejning på 1. sal. Bygningen på 800 m2 er til salg uden parkering via Nybolig. 
- Pop-up butikker i Gl. Voss & Co.-bygning. 
- Økologisk Landsby a la Fri & Fro. 
- Området mellem Hovedgaden og Klintevej: Gl. Lygtepæle, brosten, idet bygningerne er gamle og 

flotte. 
- Strandgården udnyttes til rekreationscenter (aktiv ferieresort), hospice eller feriemuseum. 
- Hospice på Sølyst – der er elevator og god indretning. 
- Toldbolden: Overnatningssted – det mangler byen – den sættes så vidt vides til salg. 
- Sømandshjemmet indrettes til butik, erhverv, velkomstcenter eller ungdomsklub. 
- Ungdomsklub. 
- Mini-trætop-bane i hundelufterskov. 
- Gefion-bygningen som feriebyens velkomstcenter. 



- Offentlige toiletter ved Lunden. 
- Flagstangen – toiletter og skraldespande med tømning. 
- Større Brugs i 2016. 
- Gladsaxe kursusejendom med nyt koncept. 
- Renovering af Sanatoriet. 
- Omdannelse af det grønne område langs Pilevænget (der i dag fungerer som legeplads) til nyt 

rekreativ parkområde med ny legeplads. 
- Etablering af feriemuseum i bygningen Toldboden. 

 
 
 


