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Energi og miljø
gar hand i hand
Borgmesteren glædede sig over at der igen produceres el i Horsens
- I et moderne samfund som vores, finder
vi det naturligt, at der
er lys og varme i yore
stuer, og at industrien
har den energi der er
nodvendig for at vi kan
producere. - Vi er
afhængig af energi, med
.disse ord hilste borgmester Henning Jensen i gar det nye
kraftvarmeværk pa Endelavej velkommen ved
værkets officielle indvielse.
- Baggrunden for, at vi dag
kan glæde os over et imponerende værk her i byen, er som
bekendt den aftale som den

daværende firkløver-regering

og socialdemokratiet indgik i
1986 på energifronten.
- Det betød flere decentrale
værker, hvor der skulle bruge
indenlands brændsel, såsom
naturgas og affald.
- Skrærbækværket valgte

Horsens, til et af de decentrale
vrker, og det kan vi vre
stolte over i dag.
- I 1951 skete der en centralisering af energiproduktionen, som betød, at der ikke
mere blev produceret el i vor
by, det gør vi nu igen efter
godt 40 år.

Betænkeligheder
- Det er Mart, at da vi i 1987

blev præsenteret for planerne, der blev talt om 450
mill. kr, matte vi i gang med

sonderinger.
- Efter et store udred-

ningsarbejde overvandt vi betnkelighederne, og i dag har
vi så en enestående markant
bygning, der er prget af kvalitet og kraft.
Henning Jensen rettede en
tak til Skrbkvrket, fordi
man ikke kun havde tnkt i
økonomi, men også på det ar-

kitektoniske.
- SA vidt jeg er orienteret, er

det det eneste kraftvarmeværk i Danmark, hvor der har

været tilknyttet en arkitekt,
og jeg synes, at vi her i Horsens har grund til at vre
stolte over vort nye vrk.
Den officielle åbning startede med at formanden for
Skrbkvrket, Ejner B.
Schmidt, bød velkommen til
de godt 125 gæster.
- I morgen, lørdag den 4.
april, er det to r siden at det
første spadestik blev taget, og
jeg vil gerne rose alle for en
fantastisk indsat.
- Nr Skærbækværket valgte at placere kraftvarmevrket i Horsens, skyldes det naturligvis, at vi fandt, at der var
et stort aftager-grundlag i byen, sagde Ejner B. Schmidt.
- Jeg synes, vi har Met en
aftale, som alle parter kan
re tilfreds med, selvom vi fra
Skærbækværkets side ikke
var i den mest gunstige for-

handlings-situation.
- Vi var politisk påbudt at
bygge værket, men varmevrkerne var ikke tvunget til
at aftage energien fra os.
- Det er dog min opfattelse,

at alle har vret indstillet pa
en fornuftig løsning, og den
har vi Met.
Efter Ejner B. Schmidts
velkomst, var det arkiktekt
Boye Lundgaard, som gay en
kort beskrivelse af, hvordan
man som arkitekt tager fat på
en så speciel opgave som et

kraftvarmeværk.
- Vi vidste at det lå ved fjor-

den med byen i baggrunden,
og det gay os inspiration til at
bygge et kraftvrk, der ikke
ligner alle andre betonklodser.
- Jens Bonefeldt gay en gennemgang af hele byggefasen,
hvor han især roste de forskellige firmaers vilje til samarbejde, og endelig sluttede
Knud Christensen, som har
været projekt-ansvarlig med
en gennemgang af, hvordan
værket arbejder.
Da den officielle indvielse
var overstået, var de indbudte
gæster på rundgang i kraftvarmeværket under kyndig
vejledning af kraftvarmevrkets medarbejdere. (cip)

