
Fra: Harry Gran 
Sendt: torsdag 25. august 2022 09:52 
Til: David Bakke Haugen 
Kopi: Hansen Bygg 
Emne: Innspill Kommuneplan N01: HAUGAN 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei 
 
Kingspan Water & Energy (Tidligere Vestfold Plast Industri VPI) er etablert på her på Haugan 
industriområde. 
Vi er for tiden over 70 ansatte og har stadig ønske om ekspansjon. Området er vel egnet for 
vår type industri. 
Vi har til grunneier Thomas Hansen, vist interesse for omkringliggende eiendomsparseller. 
Omtalt som A, B og C i beskrivelsen. Vi håper kommunen kan gi oss mulighet til å tilegne oss 
mer rom for videre drift.  
Dette vil avhenge av at områdene blir omregulert til Næring. 
 
Vi håper og tror at vi er en viktig arbeidgiver og bidrar til mange arbeidsplasser. 
Vi har forøvrig blitt tildelt "Dere trengs-prisen" september 2021 fra NAV Vestfold og 
Telemark 
 
Mvh 
 
Harry Gran   
  

Logistics Manager   
 

   

  
KINGSPAN Water & Energy AS / VPI    
Gåserødveien 11   |       Andebu   |   3158  
 

M: +47 920 82 475  
 

E: harry.gran@kingspan.com      

    

  

Vestfold Plastindustri AS del av Kingspan Vann og Energi 
   
 I tråd med personvernforordningen (GDPR) er Kingspan opptatt av å oppfylle sine personvernforpliktelser på en gjennomført og tydelig måte. Vi har oppda
tert personvernpolicyen vår,  
som er tilgjengelig på kingspanwaterandenergy.com/personvernpolicy, og som gir mer informasjon om dette. 
 

Denne meldingen inneholder konfidensielle opplysninger og er bare tiltenkt den nevnte mottakeren. Dersom du ikke er den nevnte mottakeren, bør du ikke 
videreformidle, distribuere  

eller kopiere denne e-posten. Vi ber deg dessuten straks informere e-postens avsender dersom du har mottatt denne e-posten ved en feil, og at du sletter d
en fra systemet dittE-post  

er ikke en garantert sikker eller feilfri kommunikasjonsform, ettersom informasjonen i den kan bli fanget opp, skadet, gå tapt, bli ødelagt, bli forsinket, være uf
ullstendig eller inneholde virus.  

Avsenderen vil derfor ikke påta seg ansvar for feil eller mangler i innholdet i denne e-postmeldingen som måtte oppstå i forbindelse med at den sendes. Hvis
 du trenger en gyldig bekreftelse,  

bør du be om en fysisk utskrift.  
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