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Nominert til prestisjepris
Chelsea Clinton sitter i salen når Holmestrand kommune får vite om den vinner prestisjetung klimapris. 

Torsdag ettermiddag kom gladmeldingen byplanlegger Inger 
Christensen nesten ikke turde å håpe på da hun sendte inn 
søknaden på vegne av kommunen: Holmestrand er nominert til "Årets lokale klimatiltak" med heisen i fjellet. 

Begrunnelsen

I juryens begrunnelse heter det blant annet: «Dette er et eksempel på et godt tiltak for tilrettelegging for bruk av kollektivtrafikk. Her har 
kommunene tatt en aktiv rolle for å sørge for at den nye togstasjonen blir lettest mulig tilgjengelig for innbyggerne, og på denne måten et reelt 
alternativ for mange flere.» 

- Jeg er kjempeglad. Jeg har hele tiden syntes at heis i fjellet er et utrolig flott prosjekt. Det er ikke ofte man har et så konkret prosjekt man kan 
gjennomføre når det kommer til klimatiltak, og som vil bety så mye for et område, sier Inger Christensen. 

Begrunnelsen fra juryen bidrar til å gjøre henne enda litt gladere. 

- Det er veldig ålreit at de begrunner nomineringen som de gjør. Når ikke storsamfunnet tok på seg denne oppgaven, så gjorde kommunen det. 
Og jeg oppfatter deres begrunnelse som en stor anerkjennelse til kommunestyret og de som har jobbet med dette. Det er rett og slett 
kjempekult. 

Christensen ser på det som en seier bare å bli nominert, og er sikker på at det vil bety mye for profileringen av byen, uansett om det ender med 
seier eller ei. 

- Vi blir presentert på konferansen overfor et betydelig publikum, og vi får vist oss frem i programmet. Dette, sammen med mye av det andre vi 
gjør, er med på å sette byen på kartet. Vi har et tidsvindu nå som vi må utnytte hvis vi skal få flere innbyggere. Vi ønsker oss oppmerksomhet, 
og trenger oppmerksomhet, og dette vil være enda et skritt på veien, sier hun. 

Frøken Clinton

I år arrangeres konkurransen for tredje år på rad av miljøstiftelsen Zero og KS, Kommunesektorens organisasjon. Vinnerne vil bli offentliggjort 
og hedret under Zerokonferansen på folketeateret i Oslo 5. november. 
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Chelsea Clinton skal være hovedtaler. Konferansens overordnede tema i år « det grønne skiftet er i gagn» og kommunene som vinner vil bli 
hedret foran over 1000 deltagere som en del av løsning og det grønne skiftet. 

Fem nominerte

Det er totalt fem nominerte, og Holmestrand kniver om seieren med Akershus EnergiPark, Sogn og Fjordane sin batteridrevne kabelferge i 
Gulen kommune, Østfold sine 100 biogassbusser, Oslo sitt kretsløpsbaserte avfallssystem med biogassproduksjon og –bruk. 

De nominerte er blitt plukket ut av en jury bestående av direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet (juryleder), tidligere justisminister Odd Einar 
Dørum, styreleder Gunn Marit Helgesen i KS og daglig leder Marius Holm i Zero. 

-Disse nominasjonene er tydelige eksempler på at kommunene er viktige klimaaktører som kan bidra med innovative og effektive tiltak, sier 
juryen i en uttalelse. 

På forsiden nå
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Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler.
Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte.
Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor. 
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