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Furesø Industriforening beretning 2016. 
Året, har som altid budt på mange udfordringer og spændende opgaver. Allermest glædeligt er det, at Furesø 
Industri i det forløbne år har fået rigtig mange nye medlemmer – vi sluttede 2016 med 120 medlemmer – og 
vi har allerede fået en del nye medlemmer i 2017.  

Dækningsafgiften er nu sænket til 5,5‰ og falder til næste år til 5,0‰ – det frie fald kan vi ikke lige se – men 
tendensen er god. Til gengæld for sænkningen af dækningsafgiften har de to store erhvervsforeninger i 
Furesø Kommune – Furesø Erhvervsforening og Furesø Industri underskrevet en hensigtserklæring om at 
skabe arbejdspladser i samarbejde med Jobcentret. Vi vil gerne opfordre virksomhederne til at benytte 
Jobcentret, når nye jobs skal besættes – og til at give plads til flygtninge, kontanthjælpsmodtagere etc. 

Endnu en nedsættelse eller et bortfald af dækningsafgiften står absolut øverst på vores ønskeseddel. Vi er 
sikre på at det er meget væsentlig for at tiltrække nye virksomheder. Virksomheder regner jo på de totale 
huslejeomkostninger, når de har planer om en flytning – og dækningsafgiften er stadig en stor post i 
regnskabet. Og en nedsættelse af dækningsafgiften har betydning for alle ejendomsejere og for de allerfleste 
lejere. 

Den kedeligste meddelelse var nok, da vi her i foråret fik at vide, at Erhvervsskolen i Farum ikke havde fået 
tilmeldinger nok til at starte. Vi har i Furesø Industri brugt mange timer på dette projekt, som vi mener vil 
være til gavn både for byens unge og vores virksomheder. Vi vil opfordre politikerne til ikke at tabe modet, 
men fortsætte. Med en ihærdig indsats skal det nok lykkes. 

Kommuneplan og lokalplaner 
I 2017 skal kommuneplanen revideres. Furesø kommune har i den forbindelse valgt at koncentrere sig om 
erhvervsområderne og det åbne land. Furesø Industri følger arbejdet i håb om at kunne påvirke resultaterne 
så de tilgodeser virksomhedernes behov.  

Vi har fast-track byggesagsbehandling her i Furesø kommune og det virker efter sigende. Men vi har slow-
track behandling, når det gælder tillæg til gældende lokalplaner. Der er nogle lovmæssige høringsfrister og 
de skal naturligvis overholdes, men at kommunen mener, at de skal bruge en måned på at afklare behovet 
for at lave et lokalplantillæg (når en virksomhed står med et byggeprojekt og lejer) og dernæst 2 måneder på 
at udarbejde et meget simpelt lokalplantillæg og igen en måned på at behandle høringssvar  – så er det bare 
for langsomt. Ved en ihærdig indsats lykkedes det for Furesø industri at få kortet processen ned med 1 måned 
– et ikke helt tilfredsstillende resultat for vores medlem. 

Den nye planlov giver nye muligheder for etablering af butikker i Farum Erhvervspark. Som vi læser det, så 
betyder det at mulighederne for etablering af butikker i hele Farum Erhvervspark bliver bedre– men om det 
kræver et kommuneplantillæg og et lokalplantillæg, det er ikke helt klart. Men det giver nogle muligheder, 
så vi kan komme videre med en fornyelse af området.  

Trafikale problemer. 
Morgentrafikken i Furesø er en udfordring for kommunens virksomheder. Specielt Slangerupvej, 
Frederiksborgvej, Paltholmvej, Stavnsholtvej og Kirke Værløsevej er problematiske. Nu tales der igen om at 
ændre Paltholmvej (en af kommunens mest trafikerede veje) til en bygade med supercykelstier og krydsende 
fodgængere. Hvor man har forestillet sig at bilerne skal søge hen, melder historien ingenting om.  
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Det koster virksomhederne penge, når deres biler sidder fast i trafikken. Vi opfordrer Furesø Kommune til at 
løse disse problemer i stedet for blot ukritisk at udbygge kommunen og omlægge vejene uden at tage stilling 
til trafikken. En overordnet trafikplan for hele kommunen ville være en rigtig god ide. 

Høringssvar 
Vi har udarbejdet høringssvar til busdriften i kommunen, anvendelsen af Bybækgrunden herunder 
udformningen af Paltholmvej, udformningen af Farum Hovedgade, Plan og Agenda 21 strategi, Lånshøj 
(trafikbelastningen på Kirke Værløsevej).  I disse sager har vi haft et glimrende samarbejde med Furesø 
Erhvervsforening.  

Desværre må vi nok konstatere, at det er mere end vanskeligt, at komme igennem til politikkerne. Vores 
høringssvar bearbejdes af forvaltningen – samme forvaltning, som har udarbejdet de oprindelige planer – og 
det kan sommetider være svært, at genkende vores høringssvar i den forkortede udgave (pixi-udgave), som 
politikkerne læser. 

Erhvervskontaktudvalget 
Erhvervskontaktudvalget har i det forløbne år holdt 3 møder. Erhvervskontaktudvalget har udviklet sig til et 
udmærket forum for orientering om løbende sager og idéudveksling. Udvalget har, som følge af sin 
sammensætning, ingen besluttende myndighed.  

Miljørådet i Furesø kommune 
Furesø Industriforening er repræsenteret i miljørådet, hvor nye tiltag på forskellige områder vedr. miljø 
drøftes. 

 Furesø Erhvervsforening 
Samarbejdet med Furesø Erhvervsforening er gennem de senere år blevet udbygget. I de sager hvor vi har 
haft fælles interesser, har vi i det forløbne år afgivet fælles høringssvar, på så forskellige ting, som lokalplaner, 
busdrift og indkøbspolitik.  

Samarbejdet med Furesø Kommune 
Som det ses af ovenstående er samarbejdet på de fleste punkter godt – på nogle punkter ville vi sætte pris 
på, at der tages mere hensyn til det lokale erhvervsliv.  

Furesø Kommune afholdt igen i år i samarbejde med Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening en Nytårskur 
for erhvervslivet - arrangementet var velbesøgt og tilbagemeldingerne fra de rigtig mange, som deltog,  har 
været meget positive. 

Furesø Industriforening deltager i Task Force indkøb, som har analyseret Furesø kommunes brug af lokale 
leverandører. Der ligger nu en lang række forslag til, hvordan andelen af lokale indkøb kan øges. Desværre 
ser det stadigvæk ud til at Furesø kommune vælger laveste pris, som eneste kriterium ved valg af leverandør. 
Miljø, service, kvalitet og social ansvarlighed – det er kun noget vi taler om – ved valg af leverandører tæller 
det slet ikke.  

Lokale indkøb og brug af lokale håndværkere ville give nye arbejdspladser og skattekroner til Furesø 
Kommune.  

På bestyrelsens vegne   - Solveig Bisgaard 
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