
Anlægsskema budget 2023-2026 
Projektets navn  Erhvervs- og turismeudvikling: Udvikling af 

erhvervsområdet ved Rønnede og Faxe Ladeplads Havn 
Projektets løbenr.: - 
Område: Erhverv og turisme 
Politisk udvalg: Fagcenter: Funktion Kontaktperson 
ØK Center for Plan & 

Miljø 
  

Beskrivelse af projektet – herunder hvad der nødvendiggør projektet 
Faxe Kommune rummer to store udviklingspotentialer, som kan danne grundlag for 
etablering af arbejdspladser og øget vækst og aktivitet i kommunen: 
For det første indebærer etableringen af Femern Bælt forbindelsen en stor mulighed for, 
at erhvervsområdet ved motorvejskrydset i Rønnede kan blive et centralt placeret 
erhvervsområde midt på Femern Bælt korridoren. Dette kræver en dedikeret indsats, hvor 
der i samarbejde med Erhvervshus Sjælland, Business Faxe og relevante lokale aktører skal 
udarbejdes en helhedsplan og potentialeanalyser for området, hvorefter der skal laves 
en målrettet indsats for at udvikle området og tiltrække virksomheder. 
For det andet pågår der nu konkrete planer for udviklingen af Faxe Ladeplads Havn til 
gavn for lystbådehavnen, foreningslivet og borgere generelt. En udvikling af Faxe 
Ladeplads Havn i samarbejde med de lokale aktører, Faxe Kalk og andre relevante 
aktører rummer også store muligheder for at fremme områdets attraktivitet og kan 
dermed bidrage til at øge turisme-erhvervet i Faxe Kommune. En havneudvidelse er et 
stort og krævende projekt, som dels kræver et omfattende myndigheds- og 
planlægningsarbejde sideløbende med et finansierings- og organiseringsspor. 
For at sikre fremdriften i begge af ovenstående strategiske indsatser på erhvervs- og 
turismeområdet anbefales det afsætte 1 mio. kr. årligt på anlægsbudgettet i de 
kommende tre år. 
Økonomi  2023 2024 2025 2026 
Udgift (kr.) (fortegn: +) 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Indtægter (kr.) (fortegn: -)     
Nettovirkning 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 
Beskrivelse af konsekvenser 
Realisering af de to udviklingsprojekter vil skabe muligheder for flere arbejdspladser og 
attraktiviteter i Faxe Kommune, og kan dermed også have positiv indvirkning på 
bosætningen. 
Sammenhæng til øvrige forslag 
 
Afledt drift 
- : Merindtægt/mindreudgift 
+: Mindreindtægt/merudgift 

2023 2024 2025 2026 

Udgift     
Indtægt     
Nettovirkning     
Beskrivelse af afledt drift 
 


