
Erhvervsservice i Egedal
- blandt de bedste kommuner at drive virksomhed i



I Egedal har vi en klar strategi om at blive en mere erhvervsvenlig kommune.  
Det er en tydelig politisk prioritering gennem de seneste år  
– og vi kan nu se, at vores indsats bærer frugt.  

Egedal tager i år et gevaldigt hop op af listen, når det 
drejer sig om erhvervsvenlighed. Kommunen rykker fra nr. 
57 i 2019 til plads nummer 15 i dette års rapport om kom
munernes erhvervsvenlighed fra Dansk Byggeri. Den flotte 
fremgang betyder, at Dansk Byggeri fremhæver Egedal 
som ”Årets Højdespringer” for at være den kommune, der 
tager det største hop opad på listen.

Vi har som mål at være blandt de allermest erhvervsven
lige kommuner i hovedstadsregionen. Det mål er nået. 
Kommunen ligger på en flot 2. plads, når vi sammenligner 
os med de andre kommuner i hovedstadsområdet.

Målet er opnået gennem fokus på dialog, netværk og 
handling. Vi har en god dialog med små og store virk
somheder i Egedal og med Egedal Erhverv. Internt har 
vi styrket det tværgående fokus i kommunen, så vi alle 
samarbejder om at levere den bedst mulige service til 
vores erhvervsliv. 

Nu er vi klar til at tage skridtet videre. Med  
”Erhvervsservice i Egedal” sætter vi rammerne for de kom
mende års arbejde for at blive endnu mere erhvervsvenli
ge. Vi vil gøre det enkelt og attraktivt at drive virksomhed i 
kommunen – og vi vil forblive blandt de mest erhvervsven
lige kommuner i hovedstadsregionen.

Vi står på et  
solidt grundlag
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VI SKAL VÆRE BLANDT DE  
BEDSTE KOMMUNER I  
HOVEDSTADEN AT DRIVE  
VIRKSOMHED I

VI GØR DET ENKELT OG 
ATTRAKTIVT AT DRIVE 
VIRKSOMHED I HELE  
EGEDAL KOMMUNEDet skal være nemt at starte virksomhed 

i Egedal for nye iværksættere og for til
flyttere. Når man har etableret virksom
hed i Egedal, skal vi sikre gode rammevil
kår for at fortsætte virksomhedens drift. 
Endelig skal vi understøtte de virksom
heder, som gerne vil vækste og udvikle 
deres virksomhed i kommunen.

Erhvervsteamet er virksomhedernes 
 indgang til Egedal Kommune. Erhvervs
teamet og fagområderne er garant for, at 
det er enkelt og attraktivt at drive virksom
hed i Egedal Kommune. 
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1.  PROFESSIONEL ERHVERVSSERVICE TIL VIRKSOMHEDERNE

2.  EFFEKTIV OG SERVICEORIENTERET MYNDIGHEDS BEHANDLING

3. KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT OG RELEVANT UDDANNELSE

4.  ENKLE RAMMER UDEN UNØDIGE BYRDER

5.  KONKURRENCEUDSÆTTELSE OG LOKALE INDKØB

Strategiske målsætninger  
for Erhvervsservice i Egedal
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Virksomhedernes indgang til kommunen er erhvervs
teamet. Erhvervsteamet faciliterer de tværgående net
værk, der binder kommunens erhvervsindsatser sammen. 

Er hvervsteamet er i tæt dialog med erhvervslivet i kom
munen og med Egedal Erhverv. Dialogen understøttes af 
kommunikation via hjemmeside, nyhedsabonnementer og 
sociale medier. 

Egedal Kommune understøtter virksomhedernes brug af 
tilbud fra blandt andet Erhvervshus Hovedstaden, Gate 21, 
Greater Copenhagen og andre relevante organisationer.

Det har vi opnået:
• Styrket erhvervsteamet som virksomhedsambassadører 

igennem tilførsel af ekstra årsværk.

• Styrket kendskab til Erhvervshus Hovedstadens tilbud.

• Etableret tværgående virksomhedstaskforce.

• Afholdt udbudsbazarer og dialogmøder for at afdække 
virksomhedernes behov.

Det vil vi:
• Sikre at flere benytter Erhvervshus Hovedstadens tilbud, 

ikke mindst målrettet coronaudfordringerne.

• Udvikle erhvervsteamets tilbud, så de rammer virksom
hedernes behov endnu bedre. 

• Fortsætte succesen med virtuelle netværksmøder.

• Styrke samarbejdet med Egedal Erhverv gennem fælles 
aktiviteter.

• Synliggøre Egedal som attraktiv kommune for nye virk
somheder.

• Styrke erhvervsområdernes identitet og identificere 
mulige nye områder i forbindelse med arbejdet med 
Kommuneplan 20212025.

På myndighedsområderne skal vi møde virksomhederne 
professionelt, imødekommende og løsningsorienteret. Det 
gør vi, uanset om der er tale om en konkret sagsbehand
ling, eller om vi yder generel erhvervsservice.

Vores sagsbehandling skal være hurtig og korrekt. Derfor 
holder vi dialogmøder tidligt  i sagsbehandlingen og arbej
der med et fasttrack for miljø, trafik og byggesager.

Virksomhederne skal som udgangspunkt selv kunne følge 
egne sager, så sagsbehandlingen foregår åbent og gen
nemskueligt. 

Vi indgår i dialog med virksomhederne om at finde gode 
løsninger, så vi kan understøtte deres vækst og udvikling. 

Det har vi opnået:
• Sagsbehandlingstiden for byggesager på 4 uger er fast

holdt trods stigning i antal af sager.

• Forbedret servicekultur på tværs af alle centre i kommunen.

• Bedre informationer om nye regler til virksomhederne.

Det vil vi:
• Anvende brugerundersøgelser mere systematisk.

• Give virksomheder adgang til at kunne følge egne sager; 
indledningsvis på jobcentrets område.

1.  PROFESSIONEL  
ERHVERVSSERVICE TIL 
VIRKSOMHEDERNE

2.  EFFEKTIV OG SERVICE
ORIENTERET MYNDIG
HEDSBEHANDLING
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I jobcentret samarbejder vi tæt med virksomhederne, og 
vi er opsøgende i vores indsats for at finde den rigtige 
arbejdskraft til vores virksomheder i kommunen.

Vi vil sikre, at vores virksomheder har adgang til kom
petent, uddannet arbejdskraft. Det gør vi blandt andet i 
samarbejde med Dansk Byggeri og lokale virksomheder, 
når vi udvider og styrker erhvervsfokus i Egedal Kommu
nes skoler. 

Det har vi opnået:
• Partnerskabsaftale med DB er sat i gang med fokus 

på at få flere unge igang med erhvervsuddannelser og 
virksomhedspraktik.

• En politik om at folkeskolerne skal sende udskolingsele
verne i erhvervspraktik og skolevirksomheds samarbejde.

Det vil vi:
• Indgå partnerskaber med de brancher, der mangler 

arbejdskraft.

• Styrke vores indsats for at få flere til at tage en er
hvervsuddannelse.

• Arbejde for at forbedre infrastrukturen, både Frederiks
sundsmotorvejen og i forhold til offentlig transport.

Vi vil ikke belaste virksomhederne i Egedal med unødven
dige skatter, afgifter og gebyrer.

Vi tilpasser lokalplanerne i erhvervsområderne til forskel
lige erhverv. Vi skal sikre, at vores erhvervsområder giver 
plads til et bredt udvalg af erhverv, og vi hjælper virk
somhederne med at få hjælp til at finde de rigtige fysiske 
rammer.

Vi har fokus på, at vi ikke opstiller unødvendige regler og 
arbejdsgange, som ikke giver virksomhederne værdi.

Det har vi opnået:
• Sænket byggesagsgebyr.

• Nedsat dækningsafgiften med 50 procent fra 5,31 til 
2,66.

• Forhøjet grænsen for hvornår vi stiller krav om arbejds
garanti fra 500.000 kr. til 1.000.000 kr.

• Ryddet op i særlige udbudskrav ud over AB18. Dermed 
bliver det nemmere for mindre virksomheder at byde på 
opgaver.

• Hjulpet virksomhederne med unødigt bøvl på beskæfti
gelsesområdet.

Det vil vi:
• Sikre at vores lokalplaner tager højde for den fremtidige 

erhvervsstruktur.

Vi vil øge graden af konkurrenceudsættelse, 
så der er mulighed for at få bedre og billigere 
– og gerne lokale – løsninger.

Vi vil øge synligheden af vores udbud, så vi 
sikrer, at flest muligt relevante virksomheder 
byder på opgaverne.

Vi vil øge opmærksomheden på lokale indkøb.

Det har vi opnået:
• Øget grad af konkurrenceudsættelse.

• Lokale indkøbsaftaler.

• ’Køb Lokalt’kampagne – både internt i 
kommunen og eksternt i samarbejde med 
Egedal Erhverv.

• Udbud er gjort synlige på hjemmesiden.

Det vil vi:
• Partnerskaber på byggeområdet i forbindel

se med projekterne i vores investeringsplan.

• Synliggøre frit valgmuligheder på hjemme
plejeområdet.

• Øge samarbejdet med Egedal Erhverv i 
forhold til at synliggøre lokale indkøbsmu
ligheder.

• Synliggøre mulighederne for lokale indkøb 
internt i administrationen.

• Arbejde for brug af lokale underleverandører 
i større projekter.

3.  KVALIFICERET ARBEJDS
KRAFT OG RELEVANT  
UDDANNELSE

4.  ENKLE RAMMER UDEN 
UNØDIGE BYRDER

5.  KONKURRENCE
UDSÆTTELSE OG 
LOKALE INDKØB
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Egedal Kommune
Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke

Egedal Kommunes Erhvervsteam
Jane Mortensen: 7259 6259
Thomas Birger Hansen: 7259 7207

erhverv@egekom.dk 

egedalkommune.dk/erhverv
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