
Representanter fra Klif
og Fylkesmannen i
Vestfold var torsdag på
befaring for å inspisere
miljøhavna. De lot seg
imponere.

HEGE FROSTADDAHLE
Telefon 33099007

HHOOLLMMEESSTTRRAANNDD:: Utgangspunk-
tet for møte var å etablere en
kontakt med Klif og Fylkesman-
nen i Vestfold. Som represen-
tant fra Holmestrand kommune
stilte havnesjef Per Haavardtun
og kommunalsjef Pål Eggen.

Ble imponert
Per Martin Aakerøy fra Klif og
Linda Myhre fra miljøvernavde-
lingen til Fylkesmannen i Vest-
fold lot seg imponere av havne-
prosjektet til Holmestrand små-
båthavn DA og deres fokus på
miljøsertifisering.

Aakerøy fra Klif var imponert
over at de var kommet så langt i
forhold til oppfordringene som
Fylkesmannen i Vestfold har
kommet med.

- De påpekte at vi var i forkant,
og at vi er eneste kommunen i
Vestfold som vil ha en miljøser-
tifisert havn, altså “Blått flagg”

sertifiseringen, påpeker pro-
sjektansvarlig Hans Narverud.

På landsbasis er det ni stren-
der og seks båthavner som har
oppnådd “Blått Flagg”-registre-
ring, og Holmestrand blir første
registrering i Vestfold.

- Vi viste fram tiltakene som er
igangsatt for å hindre videre for-
urensing av havna. De var posi-
tive til miljøstasjonen med mot-
tak av spillolje med 1000 liters
tanke til lagring, samt handikap-
toalett og dusj. Videre oppbeva-
ring av maling- og løsemiddel-
rester.

- Det ble spurt flere ganger om
vi hadde tømmestasjon for bå-
ter. Det var selvfølgelig moro å
kunne bekrefte at vi har tømme-
stasjon tilpasset både båter og
bobiler, sier Narverud.

Prosjektansvarlig Narverud
ser muligheter for å skape et po-
sitivt omdømme for havnene i
Holmestrand.

- Med fokus på miljø og tilret-
telegging og gode systemer kan
Holmestrand bli en attraktiv
havn for interesserte, legger han
til.

Narverud er ikke i tvil om at
Holmestrand kan bli brukt som
et foregangseksempel i forhold
til miljøfokus i havner i Vestfold.

- Nå har vi opprettet en kon-
takt med de respektive partene,

og vi håper at Holmestrand på
sikt kan dra nytte av deres kom-
petanse, tilføyer Narverud enga-
sjert.

Han er godt fornøyd med be-
faringen og tilbakemeldingene.

IIMMPPOONNEERRTT : Per Martin Aakerøy
fra Klif og Linda Myhre fra miljø-
vernavdelingen til Fylkesman-
nen i Vestfold lot seg imponere av
havneprosjektet til Holmestrand
småbåthavn DA. Bilde til høyre:
Kommuinalsjef Pål Eggen, Fyl-
kesmannen i Vestfold ved Linda
Myhre, Klif ved Per Martin Aa-
kerøy, prosjektleder Hans Narve-
rud og havnesjef Per Haavard-
tun. (Foto: Hege Frostad Dahle)

Imponertovermil-
jøprofilen ihavna

Jarlsberg Avis har i samarbeid med over 80
av landets lokalaviser dannet Eiendomsnett.
Vi tilbyr deg en unik boligportal med
masse godt boligstoff, og eiendommer
til salgs og til leie.

Benytt Eiendomsnett for å synliggjøre
boligen din ytterligere lokalt.

Les mer på jarlsbergavis.no/bolig
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