Gelsted 'tyvstarter' med kraftvarmeværk
Sel v om Gelsted Fjernvarme ifølge lovgivningen kunne vente til 1996 med indførelse
af kraftvarme, indstiller bestyrelsen, at man går igang i år.

Af
JOHANNES ANKER
- EnergistyreIsen har pålagt alle landets mindre varmeværker, at man senest 1996 overgår til
decentral kraftvarme, dvs. produktion af både varme og el-energi for at udnytte ressourcerne
bedst muligt.
Vi kunne således i Gelsted Fjernvarme godt se tiden an lidt endnu, men vi mener lige så godt, vi
kan gå igang med det samme og tage de økonomiske fordele, der følger med.
Sådan siger formanden for Gelsted Fjernvarme, boghandler Jørgen Christensen, der er overbevist
om, at kraftvarme vil indebære en økonomisk fordel for forbrugerne i form af lavere varmepriser
eller i hvertfald ikke stigende varmepriser.

Skal låne 8-9 mio. kr.
På mandag aften holder Gelsted Fjernvarme et orienteringsmøde om decentral kraftvarme for
medlemmerne på Gelsted Kro, og det følges op med en ekstraordinær generalforsamling mandag
den 1. marts samme sted.
Her søger bestyrelsen simpelt flertal blandt foreningens 300 medlemmer til optagelse af lån i
størrelsesordenen 8-9 mio. kr. til gennemførelse af byggeriet af et nyt kraftvarmeværk med en
naturgasdrevet gasmotor med el-generator.
- Vi har allerede indsendt ansøgning til kommunen om at få kommunegaranti for lånet. Det er en
forudsætning for, at det kan lade sig gøre, men kommunen kan uden videre give garantien, fordi
det ikke berører kommunens låneloft, fortæller Jørgen Christensen.
Han regner med, at byggeriet kan påbegyndes i forsommeren, således at det nye værk kan sættes i
drift om et års tid.

Overpris for strøm
-Umiddelbart virker det mærkeligt, at Gelsted Fjernvarme kan gældsætte sig for 8-9 mio. kr., uden
at det vil kunne mærkes på medlemmernes varmepris fremover?

- Ja, men det beror på det forhold, at staten garanterer at betale en overpris for den strøm, vi
producerer, på 10 øre pr. kwh. Det står på finansloven og er således garanteret et år ad gangen.
Men i øvrigt er de kalkulationer, som Cowiconsult har udført for os, baseret på, at der ikke sker
ekstraordinære forskydninger i olie- og gasprisen, krig i Mellemøsten eller andet, der kan forrykke
billedet, siger Jørgen Christensen.
Han understreger, at det er et lovkrav, at fjernvarmeværket omstilles til kraftvarmeproduktion
senest i 1996;
- Hvis ikke vi selv går igang, bliver det Fynsværket eller andre, der kommer til at udføre det, og så
ville vi ikke selv få nogen indflydelse på projektet. Derfor foretrækker vi selv at gå igang snarest
muligt og udnytte de økonomiske fordele, der er inden for rækkevidde allerede nu, siger Jørgen
Christensen.

