
Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Marinaplanen rekreative områder Etape 2 Nr.: A40-12 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Teknisk udvalg Vej, trafik og rekreative områder  
 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Anlæg – Udgifter 6.228 10.899 10.164  
Anlæg – Indtægter     
Anlæg - Netto 6.228 10.899 10.164  
Afledt drift – sæt X     

 
Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger 
 
Der afsættes budget til 2023 – 2025 til gennemførelse af projektet ”Marina med mere” – den rekreative del af 
Marinaplanen. 
 
Formålet med projektet er at udvikle Middelfart Marina fra en traditionel marina til et maritimt kraftcenter og 
multifunktionelt rekreativt mødested, hvor der etableres nye aktivitetsmuligheder for borgerne - både på vand og på 
land. Den nye marina skal tiltrække flere borgere og turister end hidtil, gøre marinaen mere attraktiv i de kolde 
måneder, øge lysten til fysisk udfoldelse hos borgere i alle aldre, fremme opståen af nye fællesskaber og binde 
marinaen sammen med bycentrum og Hindsgavl Halvøen. Projektet er detaljeret beskrevet Projektforslaget 
”Middelfart Marina – Marina med mere” fra 2021. 
 
Centrale nye aktivitetsmuligheder og faciliteter i projektforslaget er: En udvidet strand med boldbaner og 
træningsplads; Et nyt aktivitetshus med udsigtsplatform mod sundet; Et havbassin med badebrygge, bade- og 
udspringspontoner, snorkelsti og vandleg; En brygge fra havnekontoret til aktivitetshuset; Uisolerede strandhuse til fx 
træning, udekøkken, madpakkehus, omklædning og opbevaring til vandsportsgrej; En tribune på molen; Picnic- og 
temalejepladsområde; Parkour- og skaterbane inkl. Streetsport muligheder for de unge; Pitstop for cyklister på 
cykelrute 8 og vandrende på Lillebæltstien; En eventeng med scene; Havbadefaciliteter; Picnicterrasser ved molen og 
meget mere.  
 
Fornyelse af marinaen sker på flere niveauer. Ved siden af en række nye aktivitetsmuligheder vil der også blive et 
utal af udendørs og indendørs opholdssteder, områdeforskønnelse gennem rig beplantning, æstetisk og bæredygtig 
arkitektur samt handicapforanstaltninger. 
 
Det samlede budget for projektet er 45 mio. kr. Forvaltningen er i gang med at søge fondsstøtte til projektet, og der 
er en begrundet forventning om, at projektet kan opnå en ekstern støtte på 14 mio. kr. 
Foreløbig er der tilsagn om fondsstøtte på 8,5 mio. kr.  
 
De foreslåede budgetter under økonomi bygger på følgende etapeopdeling, og den forventede udbetaling af 
støttekroner: 
 

År: Beskrivelse: 
2022-
2023 

Etape 1: Stranden med tilhørende faciliteter, picnic- og legepladsområdet ved restauranterne og sti på 
strandengen. 

2023 Etape 2: Aktivitetsbryggen med de 5 uisolerede huse med f.eks. madpakkehus, udekøkken, grejbank, og 
oplagsmuligheder for f.eks. gymnasiet, naturvejledere, foreninger mv. Flytning af Havbadeforeningens 
bygning. Parkour- og skateområde 

2024 Etape 3. Aktivitetsbryggens yderste del med aktivitetshuset, faciliteter i vandet f.eks. stenrev og 
snorkelsti. Færdiggørelse af strandengen. 

2025 Etape 4: Ombygning af molen med tilhørende faciliteter, eventengen og ankomst til området med 
skiltning og udsmykning. 

Etapedelingen er valgt ud fra en nødvendig byggerækkefølge (etape 1 og 2 bør komme først og i den rækkefølge), og 
for at skabe afsluttede etaper hvert år. Etapedelingen er ikke politisk godkendt. 
 
 
 

Finansieringsplan for Marina med mere: 2021 2022 2023 2024 2025 
Anlægsudgift  9,5 11,0 14 10,5 
Budget indarbejdet i budget 2021 og overslagsårene** 2,0* 1,0 3,0 3,0 0 
Støtte fra fonde    7 7 
Yderligere kommunal finansiering  6,5 8 4 3,5 
Budgetforslag for 2022 og overslagsårene  2,7 6,0 10,5 9,8 

*restbudget fra 2021, der bruges i 2022. (2022 priser) 
 
Formålet med projektet er at udvikle Middelfart Marina fra en traditionel marina til maritimt kraftcenter og 
multifunktionelt rekreativt mødested. Så projektet skaber bedre og nye muligheder for borgere i alle aldre til fysisk 
udfoldelse og til et alsidigt friluftliv. 
 
 

Tidshorisont  



Anlægsforslag 
Budget 2023-2026 

 

 

Hver etape bliver afsluttet og ibrugtaget enkeltvis. Hele projektet er endeligt afsluttet i 2025. Den samlede udgift i 
perioden 2022-2025 vil være 45 mio. kr.  
Middelfart kommune finansierer 31 mio. kr., heraf 9 mio. kr. fra budget 2021-2024 og 22 mio. kr. yderligere 
kommunal finansiering. De resterede 14 mio. kr. finansieres af støtte fra fonde. 

 
Klima- og Bæredygtighedsvurdering   

K&B 
vurderet 

Ja/Nej 

Bidrag 
opfyldelse af 

klimamål 
(Stort/Mellem/ 
Lille/Negativt) 

Skønnet drivhusgasudledning (CO2) Er forslaget det bedste 
realistiske klimaforslag 
Ja/Nej 

Anlægsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

Driftsperioden 
*(Rød/gul/grøn) 

  

Ja Lille 
 

Alt efter materialevalg 
kan bygges med 
begrænset klimaaftryk 

Projektet kan bidrage 
til mere lokal turisme 
og et bedre havmiljø 

Ja 
 

 
 
 
 
 
 
* Rød = Øget udledning – Gul = Ingen ændring af udledning – Grøn = Reduktion af udledning 

 


