
Vordingborg som 

erhvervskommune



Kald os bare en 

dårlig taber!
Vi kommer aldrig til at samle på sidste-
pladser i Vordingborg Kommune. Vi har 
de sidste fem år ligget nederst i feltet i 
Dansk Industris erhvervsklimaundersø-
gelse. Det har vi ikke tænkt os at lade ske 
igen. Vi arbejder derfor hårdt på at blive 
en bedre erhvervskommune. 

Vi har hævet ambitionerne. Vi har skær-
pet vores evne til at lytte, og vi er blevet 
hurtigere til at reagere på henvendelser 
fra virksomhederne. Vi er ikke nået i mål 
endnu. Men vi er kommet så langt, at vi 
nu er begyndt at få tilbagemeldinger fra 
virksomheder, som har lagt mærke til at 
tingene har rykket sig. Vi vil derfor gerne 
dele nogle af vores indsatser og resulta-
ter med dig

”Vordingborg Kommune skal være stor-
byens sundeste og smukkeste forhave, 
summende af aktivitet, med internationalt 
udsyn og et blomstrende erhvervsliv.” 

Sådan lyder indledningen til Vordingborg 
Kommunes nye vision for 2030. Visionen 
er et klart signal fra kommunalbestyrel-
sen om, at Vordingborg Kommune vil prio-
ritere samarbejdet med erhvervslivet højt, 

så vi i fællesskab kan udnytte de mange 
muligheder, som Femern-forbindelsen 
og vores hurtige adgang til storbyerne 
København, Hamborg og Berlin giver os.  

Vi har også sat internationalisering og 
uddannelse i højsædet. Vi vil hjælpe vores 
lokale virksomheder med at udnytte det 
enorme marked syd for grænsen, så vi får 
det fulde udbytte af Femern-forbindelsen.

Lad os starte med ambitionerne
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Lad os starte med ambitionerne

Vi har i 2014 nedsat afgiften på spildevand 
fra 42,00 til 33,11 kroner pr. m3. Det giver 
fx en årlig besparelse på 88.900 kroner 
for virksomheder, som udleder 10.000 m3 
årligt. Hvis virksomheden udleder 25.000 

m3 om året er den årlige besparelse på 
222.250 kroner. Besparelsen er endnu 
større for de virksomheder som udleder 
meget spildevand, og som har tilmeldt sig 
”Trappeordningen” på Virk.dk. 

Lavere omkostninger 
på spildevand

Velmente ord skal følges op af 

handling
Vi ved det godt. Det er ikke nok blot at sige, hvad vi vil. Ord skal følges op af handling og 
resultater. Her kommer nogle af dem fra det seneste år, som vi er mest stolte af:
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I 2010 tog det 70 dage at få behandlet en byggeansøgning. I dag tager det 30 dage. 
Når I søger om byggetilladelse, miljøgodkendelse eller lignende, tilbyder vi altid en 
forhåndsdialog med en af vores eksperter inden for det pågældende område. 
Så er I sikre på at få udformet ansøgningen korrekt og få den hurtigt behandlet.

Hurtigere byggesager 
og bedre dialog
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Hvis I drømmer om mere plads eller en 
bedre beliggenhed, så kan vi nu tilbyde 
attraktive erhvervsgrunde ved Afkørsel 41. 
Den første grund er nu solgt til A. Rasmus-
sen Finmekanisk Fabrik, som ønsker at 
udnytte synligheden og den gode belig-
genhed ud til motorvejen samt den hurtige 
adgang mod København og sydpå. Med 
den kommende Femern-forbindelse kom-
mer Afkørsel 41 til at ligge helt centralt 
mellem København, Hamborg og Berlin.

Området bliver nu byggemodnet, så I 
kan flytte ind allerede til sommer eller 
anbefale området til en sa marbejdsvirk-
somhed. Vi har nedsat en tværfaglig task-
force, som står klar til at hjælpe jer med 
viden om de kommercielle muligheder, 
lokalplaner, miljø- og forsyningsforhold 
som gælder for området. I kan også læse 
mere om mulighederne ved Afkørsel 41 
på www.41.vordingborg.dk.

Vi har etableret ”En Indgang” til kommunen. Det gør det nemmere for dig og din virk-
somhed at komme i kontakt med den rigtige medarbejder og få hjælp, så I kan komme 
hurtigt videre. Det eneste I skal gøre er at ringe på 55 36 26 80 – eller sende jeres 
spørgsmål til erhverv@vordingborg.dk.

Attraktive erhvervsgrunde ved 

Afkørsel 41

Nem adgang til kommunen



Vordingborg Kommune og det lokale 
erhvervsliv etablerede i 2014 et nyt fæl-
les selskab Vordingborg Erhverv A/S. Det 
nye offentlige-private samarbejde skal 
øge fokus på erhvervsservicen og være 
drivkraft bag udviklingen og udbygningen 
af erhvervslivet i kommunen.

I spidsen for Vordingborg Erhverv A/S 
står direktør Susanne Kruse Sørensen 
og en bestyrelse på syv medlemmer - 
tre valgt af Vordingborg Erhvervsforening, 
et medlem valgt af handelsforeningerne, 
to valgt af kommunalbestyrelsen samt 
kommunaldirektøren.

Virksomhedsteamet er klar 
til at hjælpe

I 2014 matchede vi 220 ledige med 
lokale virksomheder. I perioden december 
2014 - januar 2015 gennemførte vi 323 
virksomhedsbesøg. Som et nyt tilbud har 
vi ansat en fastholdelseskonsulent, som 
kan vejlede virksomheder i at beholde 
medarbejdere, som er ramt af sygdom. 

Hjælp til at komme godt i gang 
med Digital Post

På vores biblioteker står vi klar til at hjælpe 
virksomhederne med at komme godt i 
gang med at bruge Digital Post. Du kan 
ringe på 55 36 38 00 og bestille en tid, 
så vil der stå en medarbejder klar til at 
hjælpe dig med den nødvendige vejled-
ning i Vordingborg, Præstø eller på Møn. 
Initiativet blev startet, da Loven om Digital 
Post trådte i kraft den 1. november 2013, 
for at undgå at virksomhederne går glip af 
vigtige informationer fra Vordingborg Kom-
mune og andre offentlige myndigheder. 

Udvidet åbningstid i 
daginstitutionerne

Fra 1. januar 2015 har vi udvidet åbnings-
tiden i fire af vores daginstitutioner. Derfor 
er det nu muligt at få et institutionstilbud 
med en åbningstid på 65 timer ugentligt. 
De udvidede åbningstider skal sikre mere 
fleksibilitet i hverdagen for de forældre, 
som ikke har en arbejdstid, der harmonerer 
med de almindelige åbningstider.

Nyt erhvervsselskab 
Vordingborg Erhverv A/S

Erhvervsudvalgsformand
 Asger Diness Andersen

Borgmester 
Knud Larsen 



Hvad siger virksomhederne?

Vordingborg Køkkenet blev i 2014 kåret til 
årets erhvervsvirksomhed i Vordingborg 
Kommune og rykkede samtidig ind på 
listen over landets 1000 største virksom-
heder. Virksomheden er lige nu ved at 
planlægge opførelsen af et nyt hoved-
kvarter i Vordingborg.

”Vi har haft et rigtig godt indledende 
samarbejde med Vordingborg Kommune 
i forbindelse med planlægningen af vores 
kommende nye hovedsæde i Masnedsund. 
Vi har fået hurtige og konstruktive tilbage-
meldinger på vores spørgsmål og en god 
vejledning i, hvad vi skal være særligt op-
mærksomme på, når vi udarbejder de mere 
detaljerede planer for byggeriet. Kommu-

nens medarbejdere har også været gode 
til at foreslå brugbare alternative løsninger 
undervejs i forløbet og har været en stor 
hjælp i forhold til at koordinere kontakten 
til andre relevante offentlige myndigheder”. 
Direktør Hjalmar Hansen, Vordingborg Køk-
kenet A/S. 

Residens Møen ApS

Brit og Christian Petersen overtog den 
15. december 2014 ejendommen på 
Langgade 59A i Stege. De er nu ved at 
ombygge ejendommen, så et feriecenter 
med lejligheder, swimmingpool og kon-
ferencefaciliteter kan stå klar i begyn-
delsen af 2016. Det nye feriecenter kan 
være med til at løse manglen på overnat-
ningsmuligheder på Møn.

Vordingborg Køkkenet A/S
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Hvad siger virksomhederne?

”Vi har brugt Vordingborg Kommune som 
en væsentlig sparringspartner i forbin-
delse med købet af ejendommen og 
planlægningen af feriecenteret. Det kan 
vi absolut anbefale andre også at gøre. 
Allerede da vi blev interesseret i at købe 
ejendommen, kontaktede vi Vordingborg 
Kommune for at være på forkant. De var 
fra start meget lydhøre over for projek-
tet, og vi har holdt formøder med deres 
byggesagsbehandler, brandinspektør og 
handicaprådet. Den løbende dialog med 
Vordingborg Kommune gav os mulighed 
for at justere vores planer undervejs og 
indsende en kvalificeret byggeansøg-
ning, før vi brugte penge på rådgivere og 
arkitekter”. 
Christian Petersen, Residens Møen ApS.

Bisca A/S

Bisca er Vordingborg Kommunes 
største private virksomhed med mere 

end 350 medarbejdere. Hovedsædet 
og selve produktionen af kager og kiks 
har siden 2006 ligget i Stege på Møn. 
Bisca er markedsleder på det danske 
marked og har en stor eksport.

”Vi har et godt samarbejde og en rigtig 
god dialog med Vordingborg Kommune, 
og jeg er ikke i tvivl om, at kommunen 
arbejder for at skabe endnu bedre 
forhold for det lokale erhvervsliv. For 
vores vedkommende er kommunen 
blandt andet gået meget positivt ind 
i et samarbejde om efteruddannelse 
af vores medarbejdere. Samarbejdet 
med kommunen samt de kompetencer 
og den knowhow vi råder over i Stege 
gjorde, at vi sidste år investerede i at 
købe de bygninger, som vi hidtil har haft 
lejet os ind i.” 
Direktør Mikkel Lohmann Davidsen, 
Bisca A/S. 
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DLG a.m.b.a.
DLG er en vigtig aktør på Vordingborg 
Havn. Her deler de kontorfaciliteter med 
Vordingborg Kommunes havneadmini-
stration og Vordingborg Shipping og ar-
bejder tæt sammen om at udvikle havnen 
til en vigtig regional erhvervshavn.

”Vi har et tæt samarbejde med Vordingborg 
Kommune i forbindelse med planerne for 
den kommende udvidelse af Vordingborg 
Havn. Vi har det fælles mål at udvikle 
havnen til en vigtig regional erhvervshavn. 
Det kræver blandt andet, at vi får uddybet 
havnebassinet og sejlrenden til 9,4 meter 
og udvidet kajanlæggene, så vi kan tage 
imod meget større skibe, end havnen kan 
på nuværende tidspunkt. Det har også 
været vigtigt for os at få en god placering 
på havnen. Vi har en god løbende dialog 
med Vordingborg Kommune. De har været 
meget velvillige til at lytte til vores ønsker 
og indarbejde dem i udvidelsesplanerne. 
Når der opstår udfordringer undervejs, så 
løser vi dem sammen.”  
Detaildirektør Knud Rasmussen,  
DLG a.m.b.a.

Amstrup & Baggesen 
Entreprise A/S
Amstrup & Baggesen Entreprise er en 
velkonsolideret udviklings- og entrepre-
nørvirksomhed, som i mere end 50 år har 
løst alle former for erhvervs- og boligbyg-
geopgaver. Virksomheden er blandt andet 
projektudvikler og totalentreprenør for 
Dansk Supermarked på de to kommende 
Nettobutikker i Ørslev og Masnedsund. 
 
”Vi har en forventning om, at vores byg-
herre, samarbejdspartnere samt underle-
verandører udviser en god samarbejdsånd 

og en pragmatisk tilgang til tingene. Vi har 
mødt samme indstilling fra Vordingborg 
Kommune i forbindelse med planlæg-
ningen af de to Nettobutikker i Ørslev og 
Masnedsund. Her har kommunen fra vores 
første henvendelse og i hele sagsforløbet 
indgået i et konstruktivt samarbejde og 
været en aktiv projektpartner. Det værd-
sætter vi meget, da dette giver et styrket 
samarbejde og de bedste resultater.” 
Projektudvikler Steen F. Andersen, 
Amstrup og Baggesen Enterprise A/S.

Baarse Finer – Inventar A/S

Baarse Finer – Inventar blev den 1. no-
vember 2014 købt af Via Cph ApS. Den 
københavnske virksomhed designer og 
markedsfører danskproducerede møb-
ler til blandt andet kontorer og hoteller. 
Overtagelsen sker som led i et planlagt 
generationsskifte i Baarse Finer, som 
drives videre som et selvstændigt brand 
under Via Cph.

”Der gik lige præcis én uge, fra vi havde 
overtaget Baarse Finer til vi fik besøg af 
borgmesteren og udviklingsdirektøren 
fra Vordingborg Kommune. De kom forbi i 
forbindelse med en række planlagte virk-
somhedsbesøg og bød os velkommen. De 
spurgte blandt andet ind til, hvordan kom-
munen kunne hjælpe os. Vi troede faktisk, 
at det var telefonfis, da vi blev ringet op og 
blev orienteret om besøget. Det har vi ikke 
oplevet før i den kommune, vi kommer fra. 
Vi er nye her i området, men det er en god 
start og et fantastisk initiativ, at borgme-
steren og embedsmænd tager ud og hilser 
på og lytter til vores ønsker og behov.” 
Indehavere Søren Foverskov Mogensen 
og Troels Michelsen, Via Cph./ Baarse Finer 
- Inventar A/S.



Vordingborg Kommune skal være kendt 
for at være et godt sted at drive virk-
somhed. Det er i virksomhedernes og 
kommunens fælles interesse, at gøre 
dette muligt. Vi skal have igangsat en 
positiv spiral, hvor vi tiltrækker flere 
investeringer, arbejdspladser og dygtige 
medarbejdere til området. Vi har en fæl-
les interesse i at have et godt omdømme 
som erhvervskommune.

Det tager tid at opbygge et godt om-
dømme, og det sker ikke af sig selv. Det 
kræver klare politiske prioriteringer og en 
stærk servicekultur fra kommunens side. 
Det arbejde er i gang. Men kommunen 
kan ikke vende udviklingen alene. Vi kan 

kun for alvor blive bedre, hvis virksomhe-
derne og kommunen arbejder sammen 
og bruger hinanden rigtigt. 

Som eksemplerne her i folderen viser, så 
kan vi nå langt, når vi ikke bare fastholder 
hinanden i rollerne ”ansøger” og ”myn-
dighed”, men derimod insisterer på at 
bruge hinanden som sparringspartnere. 
Der skal være plads til kritik, men lad os 
gøre det i en konstruktiv dialog og lad os 
ikke mindst blive bedre til også at lære 
af de succeser og gode historier, som vi 
faktisk har i Vordingborg Kommune. 

Vi vil gerne sparke udviklingen i gang 
med ordene ”Gang i Vordingborg”!

Gang i Vordingborg!

Kontakt
Dansk Industri Sydsjælland 
Chefkonsulent Morten Løber 
telefon 33 77 39 35 
molo@di.dk

Vordingborg Erhverv 
telefon 55 34 03 93, 
info@vordingborgerhverv.dk

Vordingborg Kommune 
”Én indgang”, 
telefon 55 36 26 80
erhverv@vordingborg.dk

Knud Larsen
Borgmester 

Vordingborg Kommune 

Klaus Christensen
Formand for

DI Sydsjælland

Christian Brix-Hansen
Formand for Vordingborg 

Erhvervsforening        


