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Kurt Lundsgaard (S) tog
forbehold for afgørelsen med
en begrundelse, at han fandt
1111111 inhabit i sagen, bl.a.
fordi selskabet i dag forsyner
Stjernevejskolen, som ligger i
området, med el og varme.

Og i gar forstærkede for-
manden for Hedensted Fjern-
varme, Kristian Moller (S),
kritikken ved at sige, at "det
er som at lade raven vogte
når byrådet beder et fir-
ma, der i bund og grund er
modstander af en decentral
kraftvarme-udbygning, un-
dersoge de okonomiske konse-
kvenser af et
fjernvarme-pro-jekt i det nye lokalplan-områ-
de.

Tal kan stå for
nærmere prøvelse

- For det [orate, siger
direktør Per Sorensen, vii vi i de
undersøgelser, som
Hedensted kornmune beder us lave,
gore brug af en række

nøgletal, sum ligger tit grund for
alle undersøgelser af den
nævnte slags. Derfor kan jeg
rut pt alai fast, at det naturlig-
vis bliver en teknisk og uvildig
rapport, vi vil aflevere. Og
skulle nogen tvivle på det,
la-der vi gerne yore beregninger
stå for en nærmere prøvelse i
f.eks. Energistyrelsen.

Fur det andet afviser Per
Sorensen katagorisk Kristian
Møllers udtalelser om , at
11111111 skulk mire modstan-

der af en decentral kraftvar-
me-udbygning.

Med i projekt
om halm-varme

Også da Skærbækværket
for et par fir siden for

Hedensted Fjernvarme og
Hedensted kommune udarbejdede
en halm-baseret kraftvarme-
model, sad 11111111 med ved
forhandlingsbordet.

• For mig at se VAR der
økonomi i dette projekt. Men be-
sparelsen i forhold til del eksi-
sterende system var ikke stor

nok til, at Hedensted Fjern-
varme turde realisere planer-
ne.

Om Stjernevejskolen, der
har været nævnt i debatten,
fordi der vil kunne spares over
200.000 kr. pr. år ved at over-
gå fra el- til vandbaseret op-
varmning, skal fortsætte med
el-varme, vil Per Sorensen ik-
ke blande sig i.

Vil skaffe billig
energi til kunder

- Vi er kun interesseret i, at
yore ca. 25.000 forbrugere får
så billig en energi som muligt.
Derfor er vi naturligvis også
indstillet på at give den bedst
mulige rådgivning. Og vi er da
i det mindste aldrig tidligere
blevet skudt i skoene, at vi ik-
ke var uvildige, tilfojer
BHHH-direktøren.

Per Sorensen henviser til,
at det for elselskabet ikke kun
handler om at sælge så mange
kilowatt-timer som muligt.

- I så fald ville vi da ikke
have brugt så mange ressour-
cer på at på med i lavenergi-
kampagner og f.eks. lære
skolebørnene at spare på
strømmen, sum vi har gjort,slutter
Per Sorensen. (s-v)

Er med i forsøg
med kraft-varme

- Jeg kan tværtimod
fortælle, at vi for øjebiikket sammen
med de 12 ovrige elselskaber i
Skærbækværkets forsynings-

område er med til at finansie-
re to forsøg i henholdsvis Ho-
vedgaard og Brande, hyor den
nævnte kraftvarme-model
skal afprøves. Og en rapport
udarbejdet af de 13 elselska-
ber viler for øvrigt, at der in-
den for Skærbækværkets

område i alt skulle være plaids til
• ca. 50 af den slap stationer,
fortæller Per Sorensen.

BHHH-direktøren:
Selvfølgelig kan vi
vurdere varmeplan
Afviser, at el-selskabet kan fa økonomisk vinding
Direktoren for

BHHH i Horsens, Per
Sørensen, afviser alle
antydninger i retning
af, at elforsynings-sel-
kabet ikke skulle were
uvildigt i sin rolle som
rådgiver for Hedensted
kommune i
spørgsmålet om
varmeplanlægning.

Ved økonomiudvalgsmødet
mandags, hvor varmeplanen
a- et nyt boligområde ved

Å,rupvej blev diskuteret hi a.
3 baggrund af en rapport fra
et rådgivende ingeniørfirma
Strunge & Hartvigsen og et
notat Ira borgmesterkontoret,
blev der besluttet at lade
1111111 foretage beregninger
vedrørende forskellige
opvarmnings-former i

- Skulle nogen tvivle prf yore
beregninger, tåler yore tal

sagtens en nærmere prøvelse i
eksempelvis Energistyrelsen,
siger BHHH's direktør Per
Sorensen.
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