
FORENINGSHAVN PÅ VEJ SOM  
DET FØRSTE I PRÆSTØ 
 
55 millioner kroner koster den - heraf tænkes 30 millioner brugt på nybyggeri.  
 
 
Står det til Vordingborg Kommune, sker der store ændringer på Præstø Havn. 
Formanden for Plan og Teknikudvalget, Michael Larsen fra De Radikale, slog på et borgermøde i 
Langebækhallen torsdag den 24. oktober fast, at “planerne for udvikling af tre af kommunens havne - 
Vordingborg Nordhavn, Stege og Præstø - ikke skal ende i skuffen. De skal realiseres i samarbejde med 
private aktører på havnene og ved finansiering via fonde”. Begrebet fonde blev ikke nærmere defineret af 
politikeren.  
Det kom endvidere frem, at noget af det første kommunen vil tage fat på i Præstø er etablering af 
Foreningshavnen. Det er selve det, vi i dag kalder Jollepladsen, samt roklubben og kajakklubben. Når 
kommunalbestyrelsen i december har godkendt planerne for udvikling af havnene, vil der hurtigt blive 
udarbejdet en lokalplan for Foreningshavnen, som også omfatter Præstø Sejlklubs nye klubhus. Derefter 
kan ansøgning til fonde om finansiering sættes i gang. 
Der skal hentes mange millioner hjem. Ifølge kommunens overslag vil Foreningshavnen alene koste 55 
millioner, heraf de 30 millioner til nybyggeri af faciliteter som fælles klubhus, fælles bådhal og værksted 
med offentligt toilet, tilbygning til ro og kajakklub samt sejlklubbens klubhus. 
Anlægsudgifter til stormflodssikring af området er mere elastisk med et skøn på 4-6 millioner kroner samt 
til anlæg af det, som kommunen kalder byrum med mellem 19-21 millioner. 
 
SKEPTISKE BORGERE 
 
Borgermødet afslørede også en vis skepsis overfor planerne. Beboere i Præstø med udsigt over fjorden 
frygter, at deres udsigt vil blive forværret af nybyggeriet. I forvejen føler nogle af beboerne deres udsigt 
generet af master på bådene, og en enkelt foreslog, at der skulle sættes en øvre grænse for, hvor mange 
lystbåde, der skulle være plads til ved broerne i havnen. 
Kommunens intentioner med planen er at binde by og havn tættere sammen. Borgermødet afslørede dog, 
at der er store interesseforskelle i den intention. 
Den samlede pris for udvikling af hele havnen er 130 millioner kroner. Udover finansiering via fonde, er 
kommunen også åben over for at inddrage såkaldte developere, fremgår det af det specificerede 
anlægsbudget. 
Den offentlige høringsfase på planerne udløber til november. Til den tid skal alle indsigelser og høringssvar 
være afleveret.  
Planen om at bygge på Jollepladsen indskrænker muligheden for vinteropbevaring af både. Dette dilemma 
er endnu ikke løst.  
 
 

 



 
VÆRN MOD STORMFLOD 
 
Stege og Præstø er ikke i farezonen ifølge statens Kystdirektorat 
 
Et bærende element i udvikling af havnene er stormflodssikring. På borgermødet i Langebækhallen 
redegjorde kommunens planchef Anja Valhøj for, at statens Kystdirektorat kun havde peget på Vordingborg 
Nordhavn som potentiel udsat for stormflod i fremtiden. Det vil sige, at kommunen anbefales af sikre 
havnen mod stormflod. 
Havnene i Stege og Præstø er ikke omfattet af Kystdirektoratets anbefalinger. Derfor er kommunen kun 
forpligtet til at udarbejde beredskabsplaner for evakuering i disse havne i tilfælde af stormflod. Men sikring 
mod stormflod er alligevel en vigtig del af udviklingsplanerne for disse to havne. 
Kommunen har brugt 1,8 millioner kroner på de tre udviklingsplaner og er klar til at skyde 20 millioner ind 
til anlægsudgifter. Der er imidlertid lang vej op til de omkring 400 millioner kroner, som kommunen 
skønner udvikling af de tre havne vil koste. 
 
Skrevet af journalist Eva Damsgård.  
 


