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VELKOMMEN TIL EGEDAL KOMMUNE: Vi 
arbejder målrettet med opsøgende kontakt med 
lokale virksomheder 
 
Toprække 

  VELKOMMEN	  TIL	  EGEDAL	  KOMMUNE	  
	  
For	  at	  byde	  Egedal	  Kommune	  
velkommen	  som	  REG	  LAB-‐medlem	  har	  vi	  
spurgt	  dem	  om,	  hvem	  de	  er,	  hvordan	  de	  
bidrager	  til	  erhvervsudviklingen,	  og	  
hvorfor	  de	  vil	  være	  medlem.	  
	  

	  
	  
Hvem	  er	  Egedal	  Kommune?	  
Egedal	  Kommune	  begynder	  der,	  hvor	  
Storkøbenhavn	  ender,	  og	  den	  smukke	  
danske	  natur	  begynder.	  Den	  geografiske	  
placering	  langs	  Frederikssundfingeren	  med	  
god	  infrastruktur,	  let	  adgang	  til	  kollektiv	  
trafik	  med	  6	  S-‐tog	  stationer	  og	  de	  smukke	  
omgivelser	  gør	  Egedal	  særdeles	  attraktiv	  
for	  både	  bosætning	  og	  arbejde.	  	  
	  
Egedal	  Kommune	  er	  kendetegnet	  ved	  
mange	  små	  virksomheder,	  en	  del	  
mellemstore	  virksomheder	  og	  få	  
virksomheder	  med	  over	  100	  ansatte.	  60%	  
af	  vores	  virksomheder	  er	  
enmandsvirksomheder,	  hvilket	  vidner	  om	  
en	  tradition	  for	  at	  starte	  egen	  virksomhed.	  
Denne	  tradition	  vil	  Egedal	  Kommune	  
understøtte	  og	  udvikle.	  	  Vi	  vil	  fremme	  de	  
mange	  potentialer,	  vi	  har	  for	  at	  arbejde	  

eller	  drive	  virksomhed	  i	  nærheden	  af	  
boligen,	  til	  gavn	  for	  både	  den	  enkeltes	  
livskvalitet	  og	  miljøet.	  	  
	  
I	  Egedal	  Kommune	  er	  der	  plads	  til	  
forskellige	  typer	  af	  virksomheder,	  og	  vi	  
arbejder	  fortsat	  på	  at	  fastholde	  og	  udvikle	  
vores	  lokale	  erhvervsområder,	  der	  hver	  har	  
deres	  identitet	  og	  styrke.	  
	  	  
Hvad	  er	  jeres	  væsentligste	  aktiviteter?	  
Netværk:	  Vores	  mangeårige	  fokus	  på	  
energivenligt	  byggeri	  har	  været	  en	  oplagt	  
mulighed	  for	  at	  samarbejde	  med	  vores	  
lokale	  virksomheder	  inden	  for	  bygge-‐	  og	  
anlægsbranchen.	  Den	  lokale	  know-‐how	  har	  
bidraget	  til	  dannelsen	  af	  netværk	  og	  
partnerskaber	  inden	  for	  energirenovering.	  
	  
Videns-‐	  og	  serviceerhverv	  i	  Egedal	  By:	  
Egedal	  By	  er	  et	  84	  hektar	  nyt	  
byudviklingsområde	  ved	  Egedal	  Station,	  
som	  udbygges	  med	  forskellige	  bydele.	  
Området	  er	  allerede	  under	  etablering,	  og	  
det	  nye	  rådhus	  og	  sundhedscenteret,	  som	  
åbner	  i	  november	  2014,	  skal	  danne	  
rammen	  for	  innovation,	  tværfaglighed	  og	  
samarbejde.	  En	  anden	  del	  af	  byen	  er	  udlagt	  
til	  erhvervscampus,	  hvor	  både	  små	  og	  
større	  videns-‐	  og	  serviceerhverv	  kan	  
lokaliseres.	  
	  
Afsnit	  I:	  I	  2015	  er	  Egedal	  Kommune	  vært	  for	  
innovationsfestivalen	  ”Afsnit	  I”.	  	  Med	  
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udgangspunkt	  i	  innovation,	  viden	  og	  kultur	  
samler	  festivalen	  levende,	  kreative	  og	  
skævt	  tænkende	  fra	  iværksættermiljøet,	  
som	  samtidig	  udfordrer	  og	  inspirerer	  
iværksætteri	  på	  iværksætternes	  præmisser	  
i	  det	  tværgående	  projektsamarbejde.	  
	  
Hvordan	  bidrager	  I	  til	  erhvervs-‐
udviklingen?	  
	  
En	  indgang:	  I	  2013	  blev	  der	  oprettet	  en	  
erhvervskoordinator-‐funktion,	  som	  skal	  
sikre,	  at	  erhvervsvirksomhederne	  bliver	  
vejledt	  og	  hjulpet	  hurtigt,	  smidigt	  og	  
professionelt,	  uanset	  om	  henvendelsen	  
drejer	  sig	  om	  køb,	  byggeri,	  arbejdskraft,	  
miljøgodkendelse	  mv.	  I	  2014	  blev	  denne	  
funktion	  udvidet	  med	  endnu	  en	  
medarbejder,	  som	  skal	  sikre	  
erhvervsfremme	  hos	  kommunens	  
virksomheder,	  koordinere	  indsatsen	  
sammen	  med	  jobcentret	  og	  understøtte	  
netværksdannelser.	  	  
	  

	  
	  
Erhvervsservice	  og	  iværksættervejledning:	  I	  
samarbejde	  med	  nabokommuner	  og	  
Væksthus	  Hovedstaden	  har	  vi	  etableret	  en	  
enstrenget	  erhvervsservice,	  hvor	  
virksomheder	  kan	  hente	  rådgivning	  
vedrørende	  etablering,	  udvikling	  og	  drift	  af	  
deres	  forretning.	  Egedal	  er	  vært	  for	  
arrangementer	  ca.	  hver	  anden	  måned,	  og	  
hver	  anden	  uge	  er	  der	  mulighed	  for	  
personlig	  rådgivning,	  hvor	  virksomheder	  og	  
iværksættere	  kan	  møde	  op	  og	  modtage	  en-‐
til-‐en	  sparring.	  	  
	  

Dialog	  med	  virksomheder:	  Egedal	  Kommune	  
arbejder	  målrettet	  med	  den	  opsøgende	  
kontakt	  med	  lokale	  virksomheder.	  Vores	  
kendskab	  til	  virksomhederne	  og	  deres	  
behov	  sikrer,	  at	  vores	  service	  
imødekommer	  erhvervslivets	  behov.	  Egedal	  
Kommune	  skal	  vedtage	  en	  ny	  
erhvervspolitik.	  Gennem	  dialogmøder	  
inddrager	  vi	  virksomhederne	  og	  sætter	  
fælles	  retning	  på	  vores	  erhvervsudvikling.	  	  
	  
Strategiske	  alliancer:	  Egedal	  Kommune	  
samarbejder	  med	  en	  række	  offentlige	  og	  
private	  aktører,	  der	  i	  samspil	  med	  
kommunens	  aktiviteter	  bidrager	  til	  at	  
fastholde	  og	  udvikle	  vores	  lokale	  
erhvervsliv.	  Som	  en	  del	  af	  
Øresundsregionen	  og	  den	  regionale	  
udvikling	  er	  der	  store	  potentialer	  for	  
erhvervsudviklingen	  i	  Egedal	  Kommune.	  	  
	  
Hvorfor	  vil	  I	  med	  i	  REG	  LAB?	  
Den	  udvikling,	  som	  Egedal	  Kommune	  er	  i	  
gang	  med,	  skal	  opbygges	  og	  understøttes	  af	  
viden,	  inspiration	  og	  netværk.	  Som	  medlem	  
af	  REG	  LAB	  har	  vi	  adgang	  til	  værktøjer	  og	  
best-‐practice	  eksempler,	  som	  vi	  kan	  gøre	  
brug	  af	  i	  vores	  fortsatte	  arbejde	  med	  at	  
skabe	  gode	  rammer	  for	  vores	  erhvervsliv.	  
Ved	  at	  indgå	  i	  REG	  LABs	  netværk	  kan	  vi	  
både	  dele	  og	  hente	  viden	  og	  inspiration,	  der	  
kommer	  os	  og	  andre	  til	  gode.	  
	  
 


