


Det går i den rigtige retning

Sagsbehandlingstiden på byggesager er blevet kortere

Plan om køb af yderligere jord til Business Park Vordingborg

Udviklingsplan for Klintholm havn vedtaget og midler bevilget

Enigt byråd bag seneste beslutning om ”bro byggepladsen” 

Vigtig med kampen om synligheden og pylonen

McDonalds klausulen – godt håndteret 

Plan om at professionalisere bestyrelser

Landspolitisk opmærksomhed



Vordingborg Kommune har det hele

To havne

Danmarks længste kystlinje
Masser af vind

Tre købstæder med lystbådehavne

Motorvej med FIRE afkørsler

Tæt på København

To togstationer

Landets smukkeste brofaste turist-ø Møn

Vi har alle trumferne på hånden

Femern Bælt forbindelsen

Masser af frisk luft og natur



83 ud 93 
kommuner

Hvorfor laver vi et idéoplæg?

Vordingborg Erhvervsforening kommer med ideer på indsatsområder, 
hvor erhvervsliv og kommune sammen kan gøre Vordingborg Kommune til en attraktiv og 

erhvervsvenlig kommune 



Vi står sammen foran en afgørende skillevej

De kommende år rummer på samme tid både store muligheder  og store udfordringer



Udviklingen går den forkerte vej

Vi bliver flere ældre – og færre 
erhvervsaktive borgere

Det betyder, at der om 10 
år i endnu højere grad 
end i dag:
• mangler arbejdskraft
• at det samlede 

skattegrundlag bliver 
markant mindre



Ideer til forbedring af erhvervsvenligheden
Vi skal se hinanden som partnere med udgangspunkt i alt kan lade sig gøre

Opsøgende – vigtigt at mødes med virksomhederne, når sager behandles

Samlet sagsbehandlingstid af byggesager på 1 kalendermåned (31 dage)

Løbende tilfredshedsmålinger på samarbejdet

Gennemgående ansvarlig kontaktperson

Serviceorienteret med udgangspunkt i virksomhedernes behov
 Åbningstider
 Telefonbetjening
 Flere digitale selvbetjeningsløsninger



Vi skal sikre kvalificeret arbejdskraft

2500 færre i 
arbejdsstyrken

3000 flere ældre 
udenfor 

arbejdsmarkedet



Mangel på arbejdskraft er en trussel mod væksten

2.500 borgere mangler i 
arbejdsstyrken i 2030

Vi anbefaler at kommune og erhvervslivet skaber et 
stærkt samarbejde med arbejdsmarkedets parter for :

- at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft

- at det er så enkelt og nemt som muligt for 
virksomhederne at rekruttere og ansætte 
udenlandsk arbejdskraft

- at finde muligheder for efteruddannelse og 
omskoling af den nuværende arbejdskraft til de 
jobfunktioner, der skal understøtte den grønne 
omstilling

- at arrangere møder med fokus på arbejdskraft



Ideoplægget til ”Erhvervsmasterplan 
2030” bliver første skridt i en positiv 
udviklingsproces, hvor Vordingborg 
Kommune og erhvervslivet løfter i 
fællesskab



Det GRØNNE

Det BLÅ

Det BRUNE

GRØN omstilling og vækst

Bosætning, infrastruktur og erhvervsarealer

Udnytte kysten til erhvervsvækst



Det samlede motorvejssystem fra 
Oslo/Stockholm i Nord til Hamburg/Berlin i syd 
med Vordingborg i midten giver et stort vækst 
potentiale

Business Park Vordingborg ved afkørsel 41 
skal videreudvikles til green hub for grøn 
transport, vedvarende energi, brint og 
lettere industri. Der skal også være lokale 
vækstvirksomheder samt alt det vi har 
brug for ”on the go” såsom mad og drikke

De Fire Afkørsler



Nyt erhvervsareal - nøgle til vækst
Synlighed langs motorvejen er 
afgørende, og placeringen ved 
afkørsel 39 ved Bårse er strategisk 
god – tæt på København, tæt på 
Jylland og tæt på Hamborg/Berlin 
via Femern forbindelsen. 

Vi foreslår, at der snarest 
sættes arbejde i gang for at 
forberede udstykning af jord 
ved afkørsel 39/Bårse til 
erhvervsområde.

Erhvervsområdet ved Bårse 
skal udvikles til at 
rumme større industri, 
lagerfaciliteter og lignende

Prognose:
Kan skabe 870 
arbejdspladser i 2030



Vi skal arbejde på en ny motorvej fra Bårse til Næstved og videre til Slagelse

Vordingborg bliver det nye TREKANTSOMRÅDE

Halvtimes trekanten vil skabe vækst

Første ikke Københavner rettede motorvej 

Udvidelse af marked for håndværks- og servicefag

Større område til rekruttering af arbejdskraft 

Flere uddannelsesmuligheder

Binder Danmark bedre sammen

Ny motorvej

45 minutters kortere 
transporttid fra 
Hamborg til Køge
via tunnel

Udvikling af Region Sjælland

Slagelse

Køge

Bårse



Den jyske motorvejstrekant giver vækst
Vækst i BNP 2015-2019 

Vordingborg

Kolding

Befolkningsvækst 2009-2019

Vordingborg

Kolding

293.000 kr. pr. indbygger 414.000 kr. pr. indbygger



Attraktive byggegrunde giver vækst

Det handler om beliggenhed, 
beliggenhed, beliggenhed

Der skal udpeges grunde i kystnære 
områder samt i og omkring de 3 
købstæder

Der nedsættes en bosætningskomite for 
at professionalisere indsatsen

Al øvrig privat udvikling bydes 
velkommen

Vi anbefaler, at kommunen udstykker og 
sælger 100 attraktivt beliggende 
byggegrunde hvert år de næste 10 år

200 nye erhvervsaktive borgere hvert år
170 millioner kroner i ekstra 
skatteprovenu i 2032



Den BLÅ omstilling

Vi skal anvende vores kyststrækning til 
erhvervsudvikling i forhold til vandsport og turisme

Udnytte kysten til erhvervsvækst



Kysten skal udnyttes til at skabe vækst

ØSTRIG har bjerge 
– Vi har vand og kyst
Vi skal have turisterne til at blive noget længere

Vi skal kapitalisere på vores lange 
kystlinje 
gennem erhvervsudvikling 

De rammemæssige forhindringer via lovgivning skal 
udfordres landspolitisk for at sikre udvikling i 
kystkommuner 



Udvikle fyrtårne i turisterhvervet

Store turisme og ferieprojekter som Møns Feriepark ved 
Hjelm Bugt og masterplanen for Sukkerfabrikken 
skaber vækst og arbejdspladser – og giver et boost til 
erhvervsudviklingen omkring turismen

Cold Hawaii fra Klitmøller i Nordjylland viser 
potentialet for vækst og jobskabelse

Vordingborg Erhvervsforening mener, at et tilsvarende 
projekt kan udvikles omkring kitesurfing ved Farø eller 
andre spændende ideer og projekter langs kysten med 
vandaktiviteter som udgangspunkt

1300 job i 
turistindustrien i 

dag – store projekter 
kan skaffe mere end 

500



De tre købstæder

Vores tre købstæder rummer

 Stor styrke
 Aktivt handelsliv
 Stærke bybrands
 Alle har lystbådehavne

Vordingborg 11.973

Præstø 3.934

Stege 3.802

Frederikshavn 22.862

Sæby 8.821

Skagen 7.664

Vi skal ligestille og udvikle de tre købstæder



Den GRØNNE omstilling

Den grønne omstilling er en gigantisk mulighed for 
udvikling og vækst i områdets virksomheder

Her er vi allerede godt i gang

Vordingborg Kommune har sat fart på udviklingen 
på Vordingborg Havn og Klintholm Havn



Havvindmøller, biobrændstof og Power-to-X 
virksomheder vil skabe vækst – vigtigt at vi 
bane vejen for dem

Vores område skal være kendt på 
Christiansborg og der skal arbejdes politisk 
for en beslutning om yderligere 
havvindprojekter på Kriegers Flak Nord og 
Syd i Østersøen

Vi skal som erhvervsliv og kommune arbejde 
aktivt sammen om fortsatte udvikling af 
Vordingborg Havn og Klintholm Havn

Udviklingen går hurtigt - speederen skal i bund



Vi kan skabe vækst og job



Vision: Region Sjællands mest 
erhvervsvenlige kommune

Dynamisk – alt kan lade sig gøre! 

Imødekommende – hvad skal vi gøre for at det lykkes?

Vilje til vækst – vi skal turde og udvise mod 

Vordingborg Erhvervsforening anbefaler, at alle – erhvervsliv, kommune, erhvervsforeningens 
medlemmer, institutioner og foreninger – fremadrettet bidrager aktivt til at fremme og styrke et 
godt samarbejde i Vordingborg Kommune 

Vi skal arbejde sammen for at nå målet



Vi har et fælles ansvar for udvikling af vores 
område

Udstrakt hånd til samarbejde

Vi skal som erhvervsliv selv investere i fremtiden – udvikling og 
vækst kommer ikke af sig selv 

Vi skal se på os selv – og spørge hvad kan JEG selv gøre for at 
skabe udvikling til gavn for vores område



Sådan kommer vi videre

Den endelige Erhvervsmasterplan 2030 skal 
udarbejdes i samarbejde mellem erhvervslivet og 
Vordingborg Kommune og bør forankres bredt 
politisk.



VILJE TIL VÆKST
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