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Etapevis udbygning
Udbygningen af erhvervsparken vil ske etapevis.
Arealet er opdelt i 4 etaper.
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1. etape er allerede lokalplanlagt og udgør 21,7 ha.
med ca. 111.000 m2 bygbare grundarealer.
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Grundpriser
Vi tilbyder forskellige grundpriser i første etape:
152 kr./m2
Område I:
141 kr./m2
Område II:
136 kr./m2
Område III:
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Virksomheder
Vi henvender os til transporttunge erhverv og dertilhørende virksomheder, der servicerer det transporttunge
erhverv.
Derudover udlægges område A til serviceerhverv med
repræsentative og transportmæssige behov.

Kontakt os - vi viser dig vejen
Mads Stærk
Forretningschef Industri og Anlæg
mst@businesslf.dk
Tlf: +45 2324 4521
GPS koordinater:
54.780603, 11.478490

Maribo Erhvervspark
Syd-øst Danmarks fremtidige transportcenter

Rekreativ forbindelse
Erhvervsparkens grønne struktur er en
del af byens rekreative udfoldelse og
knyttes til den omkringliggende natur.

Klimatilpasning
Forsinkelsesbassiner
samler vand fra områdets befæstede arealer og
udformes som rekreative
elementer.

Rammevilkår
Bebyggelsesprocent på maks. 50.
Bygningshøjde på maks. 15-30 m.

Maribo Erhvervspark
viser vejen
Maribo Erhvervspark ligger ved afkørsel 48 som
porten til det Europæiske kontinent når man kommer fra nord og som indgangen til Skandinavien
når man kommer fra syd. Fra området er der god
vejforbindelse mod Tyskland og København via
E47 og forbindelse til Svendborg og Odense via
rute 9.
Vi ligger på et af Sydmotorvejens mest synlige og
lettilgængelige områder, hvor Sydmotorvejen krydser rute 9 kun 18 min fra den kommende Femern
Bælt-forbindelse.
Den 88 ha. store Erhvervspark ligger bare få
minutter fra Maribo. Vi udmærker os ved erhvervsparkens grønne struktur med plads til forsinkelsesbassiner, ophold og stisytemer, som tilfører Maribo
nye rekreative muligheder.

Fleksible grunde
Byggegrundene tilpasses virksomhedernes størrelse og kan opdeles
eller sammenmatrikuleres efter behov.

Let tilgængeligt
Vejstrukturen er opbygget
med en stamvej udformet
som et loop for at sikre
naturligt og let internt
flow.

Tilkørsel
Rute 9 forbinder Maribo Erhvervspark
med Nakskov, Svendborg og Odense
Afkørsel 48 er 2. afkørsel fra den kommende Femern Bælt-forbindelse.

