Startskuddet gået til Gelsteds kraftvarmeværk
I forlængelse af, at EnergistyreIsen har pålagt alle landets mindre varmeværker, at de inden 1997 skal
overgå til decentral kraftvarme, blev der forleden taget første spadestik til et naturgasfyret kraftvarmeværk
i Gelsted. Et varmeværk, der slutter direkte op til den nuværende fjernvarmecentral på Søndergade i
Gelsted.
Decentral kraftvarme vil sige, at man på samme tid producerer både varme og strøm, så man udnytter
ressourcerne bedst muligt. Det naturgasfyrede decentrale kraftvarmeanlæg er et fjernvarmeværk, der på
en miljøvenlig og energirigtig måde, sammen med den for byen nødvendige varmemængde producerer
strøm, der sælges til elselskabet.
Selvom der stadigvæk er en frist på nogle år, før kraftvarmen skal indføres, har bestyrelsen for Gelsted
Fjernvarme ønsket at overgå til kraftvarme så hurtigt som muligt, for at udnytte de økonomiske fordele.
Der er nemlig i finansloven garanteret en overpris fra staten på 10 øre pr. kWh, for den strøm der
produceres på kraftvarmeværkerne. Fjernvarmeselskabets bestyrelse er af den opfattelse, at kraftvarmen
vil betyde en økonomisk fordel for forbrugerne, i form af lavere varmepriser eller i hvert fald varmepriser,
der ikke stiger.
Ifølge de foreløbige beregninger, skulle der kunne fremskaffes et overskud på omkring en halv million
kroner om året, når alle udgifter er fratrukket, fortæller Gelsted Fjernvarmes formand, boghandler Jørgen
Christensen, Gelsted.
Værket, der kommer til at koste omkring 7,5 mio. kroner, er planlagt færdigt til brug i begyndelsen af april
måned næste år. Overdragelsen af det færdige byggeri vil derefter ske i begyndelsen af maj måned.
Arbejdet med byggeriet foreståes af Tjæreborg Industri, med murermester Skjøde Knudsen, Vissenbjerg,
tømrermester Lauge Tøndering, Gelsted, Bent Nielsen, Gelsted VVS, Juhl's El, Gelsted og malermester
Michael Tayler, Gelsted, som underleverandører.
Billedet viser Borgmester Ove Andersen, fjernvarmens formand boghandler Jørgen Christensen, Preben
Nielsen fra Tjæreborg Industi, tømrermesrer Lauge Tøndering og varmemester Leif Johansen ved det første
spadestik i sidste uge.

