
Strategi for Byernes Erhverv
- nye rammebetingelser for virksomheder

v. Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Velkommen! 



Velkommen til 

•Albertslund
•Ballerup
•Brøndby
•Egedal
•Fredensborg
•Frederiksberg
•Frederikssund
•Furesø
•Gladsaxe
•Gribskov
•Halsnæs

•Helsingør
•Herlev
•Hillerød
•Holbæk
•Hørsholm
• Ishøj
•København
•Lyngby-Taarbæk
•Næstved 
•Ringsted
•Roskilde

•Rudersdal
•Rødovre 
•Skanderborg
•Slagelse 
•Sorø
•Aarhus
•AKF-Holding
•BM Arkitekter
•Microsoft
•Natur- og Miljøklagenævnet
•PWC Advisory



..hvordan står det til med planloven? 



Regeringsgrundlag - Sammen for fremtiden

•Liberalisering af planloven, så kommunerne 
får mere frihed.



Regeringsgrundlag - Sammen for fremtiden

•Større sikkerhed for virksomheder med 
produktion, der larmer, støver, lugter mv. 

•Virksomheder skal ikke tvinges til at flytte 
produktionen fra eksisterende 
industriområder, fordi der etableres 
boligområder eller lignende i umiddelbar 
nærhed. 



Det praktiske og introduktion 
v. Jun Philip Kamata, Erhvervsstyrelsen



Wifi: Raadssalen Kode: EFt4u188

Toiletter her på 4. sal og i stueetagen

Mer’ kaf? Eller andet? Hiv fat i mig! 

Evalueringsskema 



Dagens program - Formiddag
• Erhvervslivets Behov og aktuelle tendenser i 

erhvervsplanlægningen v. Morten Løber, DI

• Strategi for Byernes Erhverv v. Kristian Bransager, COWI

• PAUSE 

• Udvalgte kommune cases, Skanderborg Kommune v Vibeke 
Guldborg Breuerbach, Slagelse Kommune v. Moritz Faloota og Lyngby 
Taarbæk Kommune v. Eva Ørum

• Et dyk ned i Markedstjekket - og hvordan ser det ud fra 
investorsiden v. Jann Aune, AKF-Koncernen



Dagens program - Eftermiddag 

• Microsoft og Vidensbyen v. Charlotte Mark,Microsoft Development

• Markedsplads - netværk og kaffe 

• Attraktive og effektive byer, v. Christian Klibo, PWC Advisory



Hvorfor er der behov for nytænkning af
erhvervsplanlægningen?
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Erhvervsbyggeri 1982-2010 - udvalgte bygningstyper

Fabrikker, værksteder og anden bygninger til produktion
Bygninger til kontor, handel, lager, offentlig administration mv.



•Produktionserhverv fylder mindre

•Vidensbaserede og kontoriserede erhverv 
fylder mere

•Kommer de eksisterende produktionserhverv i klemme?

•Og hvad med de vidensbaserede erhverv - har de lyst til at flytte 
ved siden af bunken af grus?



….et behov for at modernisere erhvervsplanlægningen og 
kortlægge de problemstillinger der følger med den aktuelle 
erhvervsudvikling..



Baggrund for Strategi for Byernes Erhverv
2010 - 2013



•Hvad er vírksomhedernes 
lokaliseringspræferencer?

•mange virksomheder ønsker 
bymæssige omgivelser

•under 5% af virksomhederne mener 
at miljøproblemer ifht naboerne er 
hæmmende for deres vækst



•Hvad betyder den akutuelle 
erhvervsudvikling for transport behovet 
og tilgængeligheden?

•Undersøgelse af 19.000 pendlingsture 
viser at centralt placerede arb. pladser i 
byen, des større andel af pendling med 
kollektiv trafik, cykling og gang.

•Biltrafik forøges når virksomhederne 
placeres mere end ca. 2km uden for 
centrale dele af byen



•Sammenfatning af barrierer og muligheder



Konklusioner i hovedtræk

• erhverv bør tænkes som en del af byernes kvalitet og ikke 
som et problem

• langt de fleste virksomheder er i dag så lidt miljøbelastende, 
at de kan placeres sammen med andre byfunktioner.

A



Konklusioner i hovedtræk

• mere erhverv bør placeres i byerne

• mere erhverv i byerne gir’ mere liv og kan være med til at 
sikre at bymidten stadig summer af liv

A

• udfordrer hidtidige planlægningspraksis
A



• Herning 
• Slagelse
• Skanderborg
• Svendborg
• Lyngby-Taarbæk

• COWI
• Dansk Industri
• Dansk Erhverv
• Akademisk Arkitektforening
• Danske Regioner
• Erhvervs- og Vækstministeriet
• Kommunernes Landsforening
• Kulturministeriet
• Miljøstyrelsen
• Ministeriet for By, Bolig og 

landdistrikter
• Landbrug og Fødevareministeriet
• Transportministeriet

• Erhvervsplanlægning fra et 
udbud efterspørgsel perspektiv

A



Hvad siger samarbejdskommunerne om 
strategien? 



”I forhold til en videre dialog, så er det jo godt at kunne sige til 
politikerne, jamen det er rent faktisk sådan her markedet er lige nu. 
I stedet for at de går rundt med forestillinger eller forventninger om 

hvad der er muligt” 



”Det med at gå ud og interviewe ejendomsmæglere, 
grundejere, lejere og konkrete virksomheder - det betød rigtig 

meget for forståelsen af sammenhængen i området som et 
reality tjek”



”Værktøjerne sætter tingene i et interessant perspektiv, man 
kan jo lige pludselig begynde at sammenligne områderne. 

Eksempelvis hvis områderne skal kunne noget forskelligt, ”



Værktøjer og metoder



www.erhvervsstyrelsen/byernes-erhverv

Hent strategien
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