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Opsamling på Erhvervsudvikling 
Dette notat er en kort opsamling på den inddragelse der har været planstrategiens fokusområde erhverv-
sudvikling. Der har været afholdt møder med erhvervslivet i form af Business Breakfast og møde i er-
hvervsudviklingsrådet. På møderne var udgangspunktet for drøftelserne følgende fire spørgsmål: 

 Hvad er de gode erhvervsområder for forskellige typer erhverv? 

 Hvad mangler der i de eksisterende erhvervsområder og af nye erhvervsområder? 

 Hvordan er det med blandet erhvervsområder, virker det? 

 Hvad skal der til for at tiltrække arbejdskraft? 

 

Udover møder med erhvervslivet er Center Arbejdsmarked og Borgerservice og Business Rebild også 
været inddraget. Her er der kommet input til følgende spørgsmål: 

 Hvad efterspørger virksomhederne i nye områder – og de eksisterende? 

 Hvad skal der til for at tiltrække forskelle typer af erhverv? 

 Hvilke typer af virksomheder vil vi i fremtiden gerne tiltrække og hvor skal de placeres? 

 Herunder hvor er der i dag efterspørgsel på erhvervsområder? 

 Hvordan sikrer vi en proaktiv udvikling af vores erhvervsområder? 

 Hvordan tiltrækker vi arbejdskraft i dag og er der noget vi skal gøre anderledes i fremtiden, for at 
sikre, at der er arbejdskraft til nuværende og fremtidige virksomheder? 

 Er der noget vi kan gøre i den fysiske planlægning, som kan understøttet tiltrækningen af ar-
bejdskraft? 

 

Notatet samler udelukkende op på de input, der kom på via inddragelsen, som spiller ind i planstrategien 
og dens behandling af emnet. Der er derfor også emner fra inddragelsen, som ikke indgår i denne op-
samling.  

 

Erhvervsudvikling generelt 
 Fokus på turismeerhverv i landdistriktet  

 Der er afgørende for erhvervsudvikling at der altid er noget på hylderne. Herunder også at der er 
variation i det der er på hylderne.  

 Positiv erhvervsudvikling og positiv bosætning understøtter hinanden. 

 Erhvervsområderne skal fremstå mere appellerende for nye købere  

 Markedsføring og branding af Rebild Kommune som en erhvervsvenlig kommune tiltrækker for-
skellige typer erhverv. 

 

Erhvervsområder 
 Erhvervsområder med forskellige type virksomheder er en styrke, som giver mulighed for mang-

foldighed og synergi. 

 Adskil bolig og erhverv – skal ikke sætte begrænsninger for virksomhederne ift. Vækstmulighed  

 Erhvervsudvikling i hele kommunen. 
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 Der skal være plads til store, mellemstore og mindre virksomheder 

 Industri, e-handel og tunge erhverv skal ligge tæt på motorvej og hovedvej pga. trafik/logistik. 

 I de mindre bysamfund skal der være plads til mindre erhverv og håndværkervirksomheder for at 
holde liv i de mindre byer.  

 De gamle erhvervsområder skal ses igennem om de stadig er aktuelle. 

Transporttungerhverv 

 Industri/produktionsvirksomheder er med til at generere arbejdspladser, derfor er det væsentligt 
med områder med miljøklasse 5. 

 Der skal i nye områder være fokus på tung transport. 

 

E-handel 

 E-handelsvirksomheder skal indtænkes, som mulige erhvervsdrivende i erhvervsområderne langs 
overordnet veje, som E45 og hovedvej hvor de har mulighed for showroom. 

 E-handelsvirksomheder har behov for veludbygget transportinfrastruktur, så det er hurtigt at få 
varer ind og ud. 

Midtbyerne 

 Midtbyerne skal være attraktive, som giver mere liv og mere udvikling i detailhandel 

 I Støvring er der generelt et ønske fra butikkerne om at der skabes flere rum i midtbyen, som 
indbyder til bespisning, et samlingspunkt for at byen bliver mere attraktiv at besøg og færdes i 
længere tid ad gangen end blot for at shoppe.  

 Midtbyerne skal indeholde rammer der giver mulighed for både den fysiske butik og den online, 
så den fysiske butik hænger sammen med at varer også bliver solgt online. 

 Som kommune skal vi understøtte og være med til at udvikle detailhandlen, så det fortsat er at-
traktivt at drive en fysisk butik i Rebild Kommune. 

 P-pladserne skal følge med hvis der bygges mere i midtbyerne. 

 

Arbejdskraft 
 Der er god infrastruktur til de andre kommuner, der gør det nemt at tiltrække arbejdskraft fra 

andre kommuner. Men der er ikke gode øst-vest gående forbindelser interne i kommunen.  

 Gode bosætningsmuligheder giver gode muligheder for tiltrækning for lokal arbejdskraft. 

 


