Fra:
Sendt:
Til:
Cc:
Emne:

Anders Mosbæk Nielsen
7. maj 2020 13:01
Niels Brinch-Nielsen
Jørgen Eriksen - JE Rådgivning Aps; Frank Kjølby; Steen Badsberg; Helle Schou
Weile
SV: Baggrund for ansøgning

Hej Niels
Tak for din motivering af ansøgningen.
Vi vedlægger det på sagen til Klima- og Planudvalget.
Mvh.
Anders Mosbæk Nielsen
Teamleder
Byg og Plan
Teknik- og Miljøforvaltningen
Torvet 1, 4600 Køge
Tlf
+45 56 67 24 34
Mobil 40130790
anders.m.nielsen@koege.dk
www.koege.dk

Fra: Niels Brinch-Nielsen <nbn@valsemollen.dk>
Sendt: 7. maj 2020 10:37
Til: Anders Mosbæk Nielsen <anders.m.nielsen@koege.dk>
Cc: Jørgen Eriksen - JE Rådgivning Aps <jer@je-r.dk>; Frank Kjølby <fkj@valsemollen.dk>
Emne: Baggrund for ansøgning
Kære Anders,
Vil du vedlægge nedenstående Baggrund for ansøgning.
På forhånd tak.
Til Klima- og Planudvalget i Køge kommune.
Kære Udvalg,
Valsemøllen A/S er grundlagt i 1899 og har i dag møller i Esbjerg, Svendborg og Køge.
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Valsemøllen etablerede sig i Køge kommune i 1989 med en tårn mølle på Sandvadsvej.
Siden har vi købt nabogrunden og udvidet vores produktion og lager af flere omgange.
I løbet af efteråret vil vi øge vores lagerkapacitet i Køge med yderligere et byggeri på 2000 kvadratmeter som er
godkendt og igangsat.
Nu er turen kommet til at øge vores silokapacitet til korn, da forbrugerne ønsker flere bæredygtige koncepter at
vælge imellem herunder Dansk mel og Økologisk mel.
Det er helt afgørende for Valsemøllens udvikling i Køge at vi kan udvide silokapaciteten, og vi har af flere
omgange gjort byggeriet visuelt pænere og i fuld harmoni med den nuværende mølle for at tilfredsstille Køge
kommune. Placeringen meget tæt på møllebygningen er en forudsætning for produktionen, og i vedlagte ansøgning
er alle transport elementer og motorer indkapslet for at minimerer støj og støv til glæde for naboerne.
Vi håber på Udvalgets forståelse og en godkendelse af byggeriet, da vi gerne vil iværksætte det hurtigst muligt, og
Køge møllen fortsat kan være omdrejningspunktet for vores udvikling.
Vi og vores byggerådgiver står naturligvis til disposition.

Med venlig hilsen/Best regards,
Niels Brinch-Nielsen
Adm. dir. og medejer

Valsemøllen A/S
Havnegade 58
DK-6700 Esbjerg
Phone: +45 76103300
Direct: +45 76103307
Mobile: +45 40788137
E-mail: nbn@valsemollen.dk

 Please consider the environment before printing this e-mail.

Disclaimer: Informationer og vejledninger fra Valsemøllen er udarbejdet efter bedste evne, men
Valsemøllen påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle dispositioner foretaget på baggrund af
informationer eller manglende informationer. Tilbud er mod endelig bekræftelse.
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