Kalundborg med unikke erhvervsmuligheder

Et overblik over de steder, hvor der vil blive investeret massivt i den kommende tid.
Det går, som de fleste nok har opdaget, ganske godt med erhvervslivet i Kalundborg.
Kalundborgs driftige erhvervsliv skyldes flere ting:
- En forankring i Symbiosen - mere berømt i udlandet end herhjemme. Symbiosen er
baseret på gensidig bæredygtig handel firmaerne imellem med rest/spildprodukter.
- Sjællands største dybvandshavn.
- Meget produktionsvand.
Kalundborg er blevet en driver for væksten i ”Greater Copenhagen” regionen. (Greater
Copenhagen er et brand hvormed man markedsfører hele den region der støtter op om
Købehavn som en Europærisk storby, hvilket vil sige hele Sjælland og Sydsverige)
Men hvad og hvor meget er det egentlig, der sker?
Vi vil i det Radikale Venstre her give et overblik over dette, da vi synes det er vigtigt, at støtte
op om det erhvervsliv, der skal sørge for den sunde basis for, at Kalundborg er en by, alle kan
trives i: unge, gamle, handicappede, dominospillere, rulleskøjteløbere, babyer, lærer,
direktører og lystfiskere.
Vi vil gerne alle det bedste; men der skal penge til!
Og det får vi gennem et sundt erhversmiljø.

1. Novo Nordisk har netop købt erhvervsjord svarende til 16 nye fodboldbaner
Den seneste positive erhvervsnyhed, er at Novo Nordisk har købt 120.000
kvadratmeter erhvervsjord på Stejlhøj beliggende op til den kommende nye togstation.
Dette viser, at Novo Nordisk tror på at firmaets største produktions site i verden til
stadighed skal udvikles.
http://tv-kalundborg.dk/Novo-Nordisk-vil-i-hoej-grad-Kalundborg
2. Novozymes har købt et areal på 123.000 m2 mere end de 16 fodboldbaner.
Kalundborg Kommune har solgt hovedparten af det nye erhvervsområde
Rensborgparken til Novozymes. Rensborgparken ligger godt placeret ud til Hovvejen
med adgang fra den store rundkørsel, hvor man kan køre ind til det gamle område, for
Novo Nordisk og Novozymes. Novozymes har endnu ikke meldt ud, hvad de ønsker at
bruge det store areal til, men det er positivt, at firmaet har investeret i så stort et areal
til fremtidig udvikling af virksomheden.
http://tv-kalundborg.dk/Novozymes-koeber-stort-erhvervsareal
3. Novo Nordisk har gange i flere store offentliggjorte investeringer
Novo Nordisk har offentliggjort flere store investeringer på det oprindelige site som nu
er i gang. Senest en investering på 400 millioner i en udvidelse. Der bygges for tiden en
helt ny fabrik til 1.5 mia. Samtidig har Novo Nordisk fortalt, at der løbende vil blive
investeret omkring 1 mia. hvert år i opgraderinger på det eksisterende anlæg. Det er
oplysninger, der betyder meget for de mange underleverandører i regionen, som giver
dem løst til at investere. Det understøtter også andre aktiviteter i symbiosen, såsom
Kalundborg Forsynings ønske om at investere i en kæmpe varmepumpe.
http://tv-kalundborg.dk/Novo-udvider
4. Ny togstation til Kalundborg øst og erhvervslivet

Udklip fra referat til kommunalbestyrelsesmøde 29. juni 2016
I en del år har man fra kommunens side arbejdet på denne mulighed.
Det radikale venstre drøftede dette med vores trafikordfører Andreas Steenberg, da
partiet stadig var i regering. I samarbejde med ham, lykkedes det at få den nye station
på statens finanser lige før sidst valg blev udskrevet. Den står lige nu til at blive færdig
midt i 2018.
Allerede nu står det klart, hvilket potentiale stationen har, med Novo Nordisk’s køb af
det store erhvervsområde beliggende op til.
http://tv-kalundborg.dk/Novozymes-koeber-stort-erhvervsareal
5. Udviklingsfirmaet UNIBIO har købt grund og starter ny gæringsproduktion
Kalundborg Forsyning har solgt en grund og bygning på Gammel Hovvej til
udviklingsfirmaet Unibio. Unibio vil etablere helt ny produktion på grunden baseret på
deres patenterede og nyudviklede fermenterings teknologi.
Her vil de producere dyrefoder.
Det er et kæmpe scoop Kalundborg har gjort her, ved at tiltrække en sådan type
virksomhed. Den passer perfekt ind den klynge af procesvirksomheder, der findes i
forvejen, samt ind i symbiosen.
http://www.unibio.dk/
http://tv-kalundborg.dk/Ny-biotek-produktion-bygges-i-Kalundborg
6. Kalundborg Forsyning vil bygge varmepumpe til udnyttelse af varme i
spildevand

Før sommerferien godkendte Udvalget for Teknik og Miljø projektforslaget.

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=kalundborg07&page=docum
ent&docId=194180&itemId=194233
7. Dong, Novo Nordisk og Novozymes bygger nyt stort biogas anlæg
På et areal mellem Statoil pieren og Asnæsværket ønsker ovenstående parter at
etablere et nye stort biogas anlæg. Et anlæg som skal kunne opgradere biogassen til
naturgas ( fra ca. 60% metan til >90% metan). Herefter kan det ledes på
naturgasnettet. Plangrundlaget ligger til godkendelse i Udvalget for Teknik og Miljø
den 11/8.

https://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=kalundborg07&ID=19
5413
8. Dong bygger helt ny grøn kraftværksblok til fremtidens varmeforsyning

Billede fra lokalplansforslaget
Dong Energy er netop nu i planlægningsfasen for bygning af en helt ny grøn
kraftværksblok til Asnæsværket. Denne blok vil blive flisfyret. Det vil reduceret CO2
udledningen fra Kalundborg Kommune markant.
Produktet er grøn varme og damp til fjernvarmeforbrugere og erhverskunder i
symbiosen.
http://tv-kalundborg.dk/Asnaesvaerket-gaar-en-groen-fremtid-i-moede
Se forslag til ny lokalplan for kravsværksblokken her:
https://www.kalundborg.dk/Politik/H%C3%B8ringer/H%C3%B8ringsvisning.aspx?Actio
n=1&NewsId=5400&PID=317726
Listen er på ingen måde udtømmende. F.eks. kunne der også være nævnt diverse
igangværende projekter med handel, eller havnens fremtidige plan om en ny vesthavn.
I det radikale venstre er vi utroligt glade for udviklingen. Denne vækst giver Kalundborg
Kommune mulighed for at kunne udvikle sig. Vi vil så bare opfordre til, at væksten også
veksles til kultur – bredt forstået: fra skakklubber over byforskønnelse til kirkehøjskoler,
sportsarealer, varmtvandsbassiner og operaforestillinger etc. Med det kan vi udløse det fulde
potentiale i væksteventyret, så vi også får flest muligt til at vælge Kalundborg som bosætning
bosætningskommune.
Men det skal ske uden at ”give køb” på vores helt store attraktion: den dejlige natur, vi er så
rigeligt begavet med i Kommunen.
Vi har dejlige kommune. Og det skulle vi gerne blive ved med at have.

