
Det rabler ikke – det udvikles 
  
Der er mange interesser i udviklingen af Holbæk Havn. Forståeligt nok. Havnen er noget helt særligt i 
Holbæk Kommune og derfor er der mange synspunkter omkring dens udvikling. Preben E. Nielsen er 
gennem tiderne fremkommet med mange konstruktive indspark i debatten, men fredag gør han sig unødigt 
bekymret om de seneste tiltag for at skabe mere liv og aktivitet på havnen. 
Byrådets beslutning om at sætte ”Silvangrunden” til salg er afhængig af et projekt, der indeholder de 
kvaliteter og værdier, som byrådet har vægtet højt i visionsplanen for Holbæk Havn. Den bliver ikke solgt til 
hvad som helst! Derfor indledes det videre forløb med en projektkonkurrence, der skal vise, om der er 
interesse for at rejse et byggeri, som afspejler de gode intentioner visionsplanen bygger på. En plan, der 
blev vedtaget i byrådet sidste år og som netop er en opsamling af de mange gode ideer og forslag som 
borgerinddragelsen har givet byrådet gennem flere år. 
Der er ingen konflikt med de alternative placeringer af enkelte idrætsfacilliter, som nogen har forslået – de 
ligger på andre arealer i havneområdet. 
For at understrege byrådets holdning til kvaliteten af de projekter, som måske kommer, opereres der ikke 
med en mindstepris for arealet, fordi vi er mere optaget af, hvad der etableres på arealet end hvad vi kan få 
for det. Det tror vi giver mere værdi på den lange bane. Kvaliteten i projektet er altså omdrejningspunktet 
for, om der bliver realiseret et projekt. Planlægningen er ikke styret af ”tilfældige projektmagere”, men af 
en klar retning givet af Holbæk Byråd på baggrund af grundige forberedelser gennem flere år, hvor 
borgerne har medvirket til at præge visionsplanen for havnen og senest helhedsplanen for Holbæk by 
vedtaget i december 2013.  
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