
de gay bonus
Kommune og
erhvervsliv
sammen om
system-eksport

Af Lene Tingleff

HORSENS - Virksom-
heden Niro Seperation
i Horsens har netop
solgt en såkaldt
waste-reducer til 2,7 mill.

kr. til den ungarske by,
Pecs. Maskinen skal le-
veres i januar 1994.

En waste-reducer er en
såkaldt affaldsneddeler, som

knuser alle store dele, der ikke

kan forbrndes direkte. Af-
faldsneddeleren, som iøvrigt
også benyttes af Horsens

kommune, sørger for, at affal-
det fylder mindre. Niro Sepe-
ration er en aft de private in-
vestorer i Horsens-firmaet
Health & Enviroment Group
A/S, der netop har fået del i
den allerførste privatise-
rings-ordre i Ungarn.

- For os har det afgjort
ret meget positivt at være med
i HE-gruppen, som har for-
midlet de kontakter, der skul-
le til for at vi kunne fa skrevet
kontrakten vedrørende
affaldsnedfælderen, siger
direktør Claus Nielsen.

Niro Seperation gik med
som investor i HE-gruppen af
flere grunde.

- Vi synes, det var en god ide
at virksomheder og kommune
gar sammen om at

markedsfø-re nogle af de ting, vi er fælles

om, og vi mente, at det kunne
være godt for bade byen samt
for erhvervslivet.

- Samarbejdet har for vores
vedkommende givet bonus, og
med den aktuelle ordre er vo-
res investering så rigeligt be-
talt af, siger Claus Nielsen.

Åbning mod past
Poul Erik Jorgensen, der er

Niro Separations omradesalg-
schef for Østeuropa, er også
godt tilfreds med samarbej-
det.

- Vi har nu solgt den første
affaldsneddeler i Ungarn, og
for os er det af stor betydning,
at vi har faet lukket et vindue
op til et helt nyt marked. Den
første ordre er altid den van-
skeligste.

- Vi kunne have arbejdet i
årevis i en by som Pecs uden
resultat. Det, der afgør sagen,

at vi kommer sammen med
vores egen borgmester. Det
garanterer for bystyret i Pecs
seriøsiteten i vort tilbud.

Pa Niro Separation er man
meget tilfredse med, at kom-
munen arbejder eksport-ori-
enteret.

- Det er også HE-gruppens
fortjeneste, at der er blevet be-
vilget en mill. kr. fra det dan-
ske miljøministeriums miljø-
støtteordning til ungarernes
affaldsneddeler, siger Poul
Erik Jorgensen.

Pilot-projekter
HE-gruppen er i forvejen i

tt samarbejde med byen
Pecs, fordi begge byer er pi-
lot-projekter for WHO i Ver-
dens sundhedsorganisatio-
nens europæiske Sund By-be-
vgelse.

Firmaet har netop fået kon-

trakt pa at organisere privati-
sering af drikkevandsforsy-
ning, behandling af spilde-
vand, fast affald, varmeforsy-
ning, ejendoms-admistration
og begravelsesvsen.

Hovedentreprisen med to-
tal-privatisering af Pecs, er
gået til det ungarske konsu-
lent-firma ”Appraisal Group.,
men bystyret i Pecs har betin-
get sig, at deres landsmænd
skal overlade en del af arbej-
det til Horsens-firmaet.

En ny struktur
Eksportselskabet fra Hor-

sens, der er specielt ved at det
er sammensat af bade private
og offentlige midler, er i forve-
jen i fuld gang med at udvikle
en handlingsplan for, hvordan
ungarerne bedst muligt be-
skytter by-miljøet i Pecs frem-
over.

Men nu skal de danske
mill-jøfolk, som følge af den nye
ordre, i gang med endnu mere
omfattende opgaver. Den nye
ordre er underskrevet af borg-
mester Henning Jensen,
di-rektør i HE-gruppen, Knud
Matzon, samt direktør Peter
Kocsis, Appraisal Group.

Det bliver danskernes opga-
ve at udarbejde struktur, or-
ganisations- og personaleplan
for det holding-selskab, der
skal styre de enkelte driftssel-
skaber, som fremover skal stå
for den offentlige forsyning af
f.eks. drikkevand, spilde-
vands-behandling og behand-
ling af affald.
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