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I rapport af juli 2013 om klimatilpasning og kystbeskyttelse ved Faxe Ladeplads er der 
anført forskellige forslag til forbedring af kystbeskyttelsen. Et af forslagene indebærer 
etablering af to stenhøfder. 

 
Initiativgruppen Liv i Ladepladsen har via kommunalt tilskud fået udarbejdet et 
projektforslag, som indebærer, at der i stedet for stenhøfder etableres to rekreative 
anlæg, De Hvide Dronninger, og en promenade langs Strandvejen mellem 
lystbådehavnen og Faxe Å. Faxe Kommune ansøgte Naturstyrelsen om, at projektforslaget 
kom med i statens forsøgsordning for kyst- og naturturisme men fik afslag hertil. 

 
Den samlede anlægsudgift for dronningeprojektet (to dronninger og en promenade) er 
anslået til 55,5 mio. kr. Driftsudgiften er ikke fastlagt. Anlægsudgiften søges delvist 
finansieret ved hjælp af fondsmidler. 

 
De afsatte midler skal dække kommunens bidrag til anlæg. Afledte driftsvirkninger kan 
ikke skønnes for nuværende. 

 
 

 
Faxe Kommune står overfor et større anlægsarbejde med kystbeskyttelsen omkring 
Faxe Ladeplads, nærmere bestemt strækningen langs Strandvejen. Formålet med 
kystbeskyttelsen er ”at beskytte mennesker og ejendom mod oversvømmelser samt 
nedbrydning fra havet” 

 
Med dette projekt kan man i samme ombæring bringe vandet tilbage til byen og 
derved genskabe Faxe Ladeplads som en badeby, for både kommunens egne 
borgere og udefra kommende turister. Målet er at skabe noget, der er særligt for 
Faxe, noget som de lokale kan genkende sig selv i og som andre vil rejse efter. 
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(i 1.000 kr. og 2019 priser) 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 2019 2020 2021 2022 
Udgift 0 0 5.000 5.000 
Indtægt     

Nettovirkning 0 0 5.000 5.000 
 
 

 
For budget 2015 og 2016 er der til anlæg, hvert år afsat 2,5 mio. kr. til etablering af 
stenhøfder og badestrand ved Faxe Ladeplads, der er desuden afsat et anlægsbeløb på 
3,8 mio. kr. til kystbeskyttelse ved Strandvejen i forbindelse med overførselssagen. Det 
konkrete arbejde nord for Faxe Å er sat i bero, indtil der er taget stilling til 
dronningeprojektet. Den samlede kommunale finansiering til kystsikringen og ”De Hvide 
Dronninger” vil være ca. 20 mio. kr. 

 
 

 
(i 1.000 kr. og 2019 priser) 

- : Merindtægt/mindreudgift 
+ : Mindreindtægt/merudgift 

2019 2020 2021 2022 
Udgift 0 0 50 100 
Indtægt     
Nettovirkning 0 0 50 100 
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