
Formanden for Skærbækværket, gårdejer Ejnar Schmidt, tog i gar det første spadestik til det
kommende kraftvarmeværk pa Endelavevej i Horsens. Der er tale om et byggeri til 364 mill. kr. -
langt det dyreste nogensinde i Horsens. Fra venstre er det i forreste række formanden for Horsens
Varmeværk, Soren Chr. Hansen, viceborgmester Erling Jensen og direktør Bent Beyer, Skærbæ-
kværket. Niels Erik Stenkjær, Kanal 94, holdt mikronen. (Foto: Lene Sorensen)

Horsens dyreste
byggeri i gang
Forste spadestik til kraftvarmeværk pa Endelavevej
HORSENS - Det hidtil dyreste byg-
ge-projekt i Horsens blev i Or sat i
gang pa Endelavevej, da formanden
for Skærbækværket, gårdejer Ejnar
Schmidt, i sne og kulde tog det første
spadestik til det nye kraftvarme-
værk til 364 mill. kr.
Kraftvarmeværket skal stå klart ved
årsskiftet 1991/92, men allerede i oktober 1991 plan-
lægges der med prøvedrift pa det store byggeri,
der far en grundflade pa 4000 kvm.

I gar hjalp i alt tre spadestik byggeriet pa vej.
Foruden Ejnar Schmidt gav formand for udval-
get for teknik og miljø i Horsens, viceborgme-

' ster Erling Jensen (S) og formanden for Hor-
sens Varmevrk, Soren Chr. Hansen, deres
bidrag til byggeriet.

Kraftvarmevrket bygges pa den grund,
hvor Horsens kommune tidligere havde mate-
rielgård. Den ligger umiddelbart bag ved
kommunens nuværende forbrændingsanlæg.

Vrket skal levere fjernvarme til Horsens
Varmeværk og Dagnæs-Bækkelund Varme-
værk. Der fyres med bade affald og naturgas.

Varmeproduktionen svarer til varmeforbruget
i ca. 13.000 énfamiliehuse.

Affaldet kommer fra seks kommuner, Hor-
sens, Gedved, Hedensted, Juelsminde,

Brædstrup og Tørring-Uldum, der sammen har dan-
net et nyt selskab, FAH. Det star for

Fælleskommunalt Affaldsselskab Horsens.
I september sidste ar vandt arkitektfirmaet

Boje Lundgård og Lene Tranberg en offentlig
arkitektkonkurrence, og det er deres vinder-
projekt, som nu gennemføres.

For godt en uge side har entreprenørfirmaet
WTK efter licitation Met ordren pa funde-
rings-arbejdet.

For viceborgmester Erling Jensen var det en
stor dag, som han har gl ædet sig til længe.

- Vi far lost flere opgaver pa en gang med
kraftvarmeværket. Vi kan i mange ar komme
of med vores affald, og samtidig fremstilles der
fjernvarme, som kan komme borgerne til gode.
Desuden far vi et smukt bygningsværk, sagde
Erling Jensen.

Formanden for Skærbækværket, Ejnar
Schmidt, kaldte byggeriet for en pryd for byen,
og Soren Chr. Hansen fra Horsens Varmeværk
mente, at værket er en miljøforbedring. (asg)
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