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Beretning 2018 
 
Året, har som altid budt på mange udfordringer og spændende opgaver.  
 
I 2019 vil kun 38 af de 98 kommuner opkræve dækningsafgift – det er én mindre end i 2018. Furesø 
er en af dem. Dækningsafgiften er den nu faldet til 5,0‰. Det svarer til godt 10 mio. kr. - en betragtelig 
besparelse for virksomhederne. Denne besparelse har virksomhederne i vidt omfang brugt på at  
udvikle virksomhederne og dermed skabe nye arbejdspladser.  
 
Vi håber på en yderligere nedsættelse af dækningsafgiften og helt bortfald af denne uretfærdige skat 
på vores ejendomme (produktionsapparat). Dækningsafgiften opkræves primært i de store byer, 
Nordsjælland og Københavns området. Dækningsafgiften har økonomisk betydning for alle 
ejendomsejere og for de allerfleste lejere. 
 
Til gengæld for sænkningen af dækningsafgiften har de to store erhvervsforeninger i Furesø 
kommune – Furesø Erhvervsforening og Furesø INDUSTRI fornyet hensigtserklæringen 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, kontant-
hjælpsmodtagere etc.  
 
En anden god nyhed er, at Folketinget har vedtaget at administrationsgebyret for erhvervsaffald er 
fra 2019 bortfaldet. Den dårlige nyhed er, at erhvervslivet stadig skal betale for brug af 
genbrugsstationen. Desværre er der nogle få useriøse virksomheder, der tolker det, som at affald 
så må læsses af på rastepladser, i skoven eller på anden mands grund. Det giver unfair konkurrence! 
 
Besøg din nabo 
I 2016 søsatte vi et nyt initiativ. Besøg hos virksomheder i Furesø. I 2018 har NCK A/S og Premier 
Cru åbnet dørene for os – tak til dem. Det har været spændende at få lov at kigge indenfor og høre 
om virksomhedernes udfordringer, succeser, planer og idéer. Initiativet forsætter i 2019  
  
Nytårskur.  
Som altid startede året med Furesø kommunes Nytårskur. Nytårskuren arrangeres i et samarbejde 
mellem Furesø kommune og de 2 erhvervsforeninger. Det var festligt, fornøjeligt og velbesøgt – kort 
sagt en rigtig god tradition og en god start på året. I år lykkedes det endelig for de 2 
erhvervsforeninger at få taletid så de kunne præsentere foreningerne. Vi håber, det lykkes igen til 
næste år. 
 
Kommunens gazelle virksomheder blev fejret på behørig vis. De 7 gazeller var: Festina Finans A/S 
fra Værløse, som blev Danmarks hurtigste gazelle. Super godt gået. De øvrige Gazeller fra 
Furesø kommune er: IT-PM ApS, CM-Aqua Technologies ApS, Sparmed ApS, Ipsen 
Photonics A/S, Kuffert Kompagniet A/S og Anna Biering Sørensen ApS (bedre kendt som 
Restaurant Mediterraneo). 
 
Også Furesø’s CSR-priser (priser for social ansvarlighed) blev overrakt. I år var der en pris til en 
virksomhed, der er hjemmehørende i kommunen og en pris til en virksomhed uden for kommunen. 
De nominerede fra Furesø var: Milcom Logistik og Distribution ApS,  Aleris hjemmepleje, 



 

FURESØE INDUSTRI.   V/ SOLVEIG BISGAARD,  SIMI A/S, GAMMELGÅRDSVEJ 67,  3520 FARUM, T:  44 95 63 00, 
M: info@furesoeindustri.dk 2 

Restaurant Furesø Marina, FC Nordsjælland og Brdr. Krüger Trædrejeri A/S. Vinderne af 
CSR-priserne blev:  Milcom Logistik og Distribution ApS i Farum og Spar i Ganløse. 
 
Kommuneplan, lokalplaner og byggesagsbehandling 
 
Siden oktober 2016 har vi – sammen med Furesø kommune - arbejdet med parkeringsproblemerne 
omkring Rugmarken, Hvedemarken og Havremarken. Der er blevet afstribet parkeringsbåse og 
opsat skilte ved indkørslen til området om at parkering er forbudt uden for de afstribede båse. 
Desværre læser bilisterne ikke skiltene. Selv Nordsjællands Politi kan ikke finde ud af 
parkeringsreglerne i området – så vi må arbejde videre med sagen, selv om det er op ad bakke. 
 
Vi har fast-track byggesagsbehandling her i Furesø kommune og det virker efter sigende. Men den 
er vist ikke helt så fast-track, som vi gerne vil have det. Men jeg ved, at der arbejdes på at nedbringe 
sagsbehandlingstiden. 
 
Trafikale problemer. 
Morgentrafikken i Furesø er en udfordring for kommunens virksomheder. Specielt Slangerupvej, 
Frederiksborgvej, Paltholmvej, Stavnsholtvej og Kirke Værløsevej er problematiske.  
 
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. Furesø kommune har nedsat 
et udvalg, der skal se på kommunens trafikale problemer. Såvel Furesø INDUSTRI, som Furesø 
Erhvervsforening har fået plads i udvalget. Vi glæder os til arbejdet. 
 
Lokale indkøb 
I 2018 blev Comdia-portalen lanceret. Den skal bruges af de kommunale institutioner, når de har en 
håndværkeropgave. Det bliver spændende at få en opfølgning af, hvordan det virker. 
 
Hvis det fungerer, er det meningen at systemet også skal udbredes til vareindkøb.  
 
Lokale indkøb og brug af lokale håndværkere ville give nye arbejdspladser og skattekroner til Furesø 
kommune.  
 
Erhvervskontaktudvalget 
Erhvervskontaktudvalget har i det forløbne år holdt 5 møder.  De 2 erhvervsforeninger ønsker at 
deres deltagelse i udvalget styrkes ved at inddrage deres suppleanter fast i arbejdet. Det er Furesø 
kommune ikke helt villige til. 
 
Vi har i EKU behandlet erhvervspolitik, turisme og events, samarbejdet mellem skole og erhvervsliv 
og socialøkonomiske virksomheder. DI’s undersøgelse af erhvervsklimaet er blevet diskuteret 
indgående. Iværksætteri og etablering af et iværkssætterhus er der også blevet brugt tid på – dog 
uden resultater. Den nye planlovs konsekvenser er blevet gennemgået, ligesom ønsket om at 
omdanne Widex til boliger er blevet drøftet. Erhvervsforeningerne er bekymrede for konsekvenserne 
for de øvrige virksomheder i området. Endelig er den nye lov om Erhvervsfremme blevet diskuteret. 
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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. 
Referaterne fra møderne kan læses på kommunens hjemmeside, hvilket kan anbefales. 
 
Miljørådet i Furesø kommune 
Furesø INDUSTRI er repræsenteret i miljørådet, hvor nye tiltag på forskellige områder vedr. miljø 
drøftes. Desværre er det som om Furesø kommune lidt for tit glemmer at de har nedsat et Miljøråd 
og derfor ikke orienterer dette i tide. 
 
 Furesø Erhvervsforening 
Samarbejdet med Furesø Erhvervsforening er gennem de senere år blevet udbygget – og har i det 
forløbne år været godt og tillidsfuldt. I de sager hvor vi har fælles interesser, har vi i det forløbne år 
afgivet fælles høringssvar. Det gode samarbejde bør dog ikke forlede nogen til at tro, at vi kan nøjes 
med én forening. De 2 foreninger har en meget forskellig medlemskreds og arbejder med forskellige 
områder – så de supplerer hinanden rigtig godt. 
 
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. Og at man husker på, at 
erhvervsforeningerne – i modsætning til embedsmændene – er frivillige og bruger deres fritid på 
deltagelse i de forskellige organer. 
 
Vi skal nu i gang med at se på den kommende kommuneplan, hvor der skal bl.a. skal arbejdes med: 
 
Placering af og omdannelse af erhvervsområder og erhvervsområder forbeholdt produktions-
virksomheder, udvikling af bymidterne i Farum og Værløse, udvikling af Farum Park og 
Bybækgrunden og trafikforhold inklusiv støj og stillezoner, parkeringsforhold. Det kommer til at 
kræve en del arbejde, at sikre at disse planer også tilgodeser Furesøs erhvervsliv. 
 
Tid til forandring 
Det var så min 13. beretning og min sidste som formand for Furesø INDUSTRI. Jeg fortsætter i 
bestyrelsen, hvis jeg bliver genvalgt, og vil fungere som formand indtil foreningen har konstitueret 
sig.  
 
Det har været 13 gode år med masser af udfordringer. Nu er Furesø INDUSTRI ikke et one-woman 
show. Takket være en god og inspirerende bestyrelse er Furesø INDUSTRI lykkedes med at sætte 
et pænt aftryk på erhvervspolitikken i kommunen, vi fik i samarbejde med Furesø kommune landet 
en god lokalplan for Farum erhvervspark, vi har fået etableret et godt samarbejde både med Furesø 
kommune og med Furesø Erhvervsforening – men allerbedst: dækningsafgiften er halveret. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Solveig Bisgaard 


