
     
      

      
     

 

    
    

     
    

      
   

   

LANDDISTRIKTSKONFERENCE  
3. OKTOBER 2016 

ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTER 
TROELS LUND POULSEN 



FREMGANG I BESKÆFTIGELSEN 

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

-3 pct. til -1,5 pct. 
-1,5 pct. til 0 pct. 
0 pct. til 1,5 pct. 
1,5 pct. til 3 pct. 
Over 3 pct. 

Udviklingen i antal beskæftigede juli 2015 - juni 2016, sammenlignet med de foregående 12 måneder 



FREMGANG I BOLIGSALGET 

Kilde: Realkreditrådet 

Udviklingen i antal bolighandler juli 2015 - juni 2016, sammenlignet med de foregående 12 måneder 
Under -25 pct. 
-25 pct. til -12,5 pct. 
-12,5 pct. til 0 pct. 
0 pct. til 12,5 pct. 
12,5 pct. til 25 pct. 
25 pct. til 37,5 pct. 
37,5 pct. til 50 pct. 



VÆKST 2016  
– FOR ET STÆRKERE DANMARK 



Et stærkere Danmark - Vækst 2016 øger BNP med 20 mia. kr. 
i 2025 gennem tiltag, der styrker produktiviteten

Lavere omkostninger 
gennem

afskaffelse af 
PSO-afgiften og 
effektiv forsyning

Iværksætterindsats
og 

vækstvirksomheder

Vækstmuligheder
og digitalisering

Gode investerings-
vilkår og bedre 

adgang  til egen-
kapitalfinansiering

Velfungerende 
markeder i 

en global økonomi 
og færre byrder



Skattelettelsen fra Jobfradraget og PensionsBonus mærkes 
stærkest  udenfor de største byer og i landdistrikterne.  
 
 
Indeks for den gennemsnitlige stigning i disponibel indkomst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kilde: Skatteministeriet 

MÅLRETTET JOBFRADRAG OG PENSIONSBONUS 
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1. Bedre rammer for landbrug og fødevareerhvervet  

 Randzoneloven er ophævet. 
 

 Gødskningsloven er ændret så de reducerede 
kvælstofnormer bliver udfaset. 
 

 Naturbeskyttelsesloven er ændret så forbuddet mod at 
sprøjte og gødske § 3-beskyttede arealer bliver 
tilbagerullet. 
 

 Kravet om yderligere 60.000 hektar efterafgrøder 
gennemføres ikke. 
 

 Der er afsat 24 mio. kr. til styrkede vækstmuligheder 
for fiskeri og akvakultur. 
 

 

Gennemført: 
 Tilskudsgrænsen for slagteenheder er hævet fra 

30.000 til 35.000. 
 

 Kødkontrollen kan gøres billigere på de mellemstore 
slagterier. 
 

 Vækstfonden har fået mulighed for i 2016-2017 at 
stille med op til 70 pct. i gennemsnit af finansieringen 
af nye aktiviteter i landbruget mod maksimalt 50 pct. i 
dag. 
 

 Der er opnået en garanti for låneordningen 
Etableringslån til yngre landmænd i Den Europæiske 
Investeringsfond. 
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2. Gode vilkår for produktion og investeringer 

 Der er indgået et partnerskab for 42 mio. kr., der skal igangsætte 
initiativer, som fremmer automatisering og ny teknologi i små og 
mellemstore produktionsvirksomheder i hele landet 
 

 Rådgivnings- og finansieringsinitiativet – Proof-of-Business er videreført. 
 

 Nedsættelse af NOx-afgiften. 
 

 Mere enkel og konkurrencedygtig erhvervsbeskatning. 
 

 Forenkle brandreguleringen. 
 

 Tilpasse de danske brandkrav til højlagre. 
 

 Samle og forenkle brandkrav til lagerbygninger.  
 

 Gøre det frivilligt for bygherrer af udlejningsejendomme, om man vil tegne 
byggeskadeforsikring, samt give mulighed for færre obligatoriske 
rapporter efter 1- og 5 års eftersyn. 
 

 Nedlægge den obligatoriske eftersynsordning for store ventilations- og 
klimaanlæg.  
 

 Analyse af mulighederne for etablering af en platform for digital 
udveksling af oplysninger over nedgravet infrastruktur.  
 
 
 
 

 

 Etablere et offentligt-privat erhvervs- og iværksætternetværk 
”DenmarkBridge” som i Silicon Valley skal hjælpe danske 
iværksættere med at rejse kapital fra udenlandske investorer.  
 

 Sænke minimumsstørrelsen for Vækstlån og Vækstlån til 
iværksættere i Vækstfonden fra 2 mio. kr. til 1 mio. kr. 
 

 Løfte tabsdækningen i vækstkautionsordningen fra 15 til 20 pct. 
på pengeinstitutternes samlede låneportefølje. 
 

 Udvide ordningen Vækstlån for iværksættere 
 

 Give elever på erhvervsuddannelser i det dansk-tyske grænseland 
og Lolland og Falster bedre mulighed for at få dækning til 
boligudgifter mv. ved praktik i det tyske nærområde.  
 

 Drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvordan AMU-systemet kan 
gøres mere målrettet og fleksibelt. 
 

 Igangsætte en analyse af mulighederne for at fremme produktion 
og anvendelse af avancerede biobrændstoffer i Danmark  
 

 Succesfuldt iværksætteri via rådgivning. Rådgivnings- og 
finansieringsinitiativet – Proof-of-Business videreføres.  
 

 Midler til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy.  
 

Gennemført: 
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MODERNISERING AF PLANLOVEN 



 Nye udviklingsområder i kystnærhedszonen. 
 

 Der bliver mulighed for udlæg af nye sommerhusområder, der 
fastlægges ved landsplandirektiv. 
 

 Ændre reglerne om strandbeskyttelse, så blandt andet borgere 
hvis grund er beliggende indenfor strandbeskyttelseslinjen frit må 
foretage mindre ændringer på grunden. 
 

 Størrelsesbegrænsningerne for dagligvarebutikker bliver hævet.  
 

 Størrelsesbegrænsningen på 2.000 m2 for udvalgsvarebutikker 
bliver ophævet.  
 

 Det bliver tilladt, at alle overflødiggjorte bygninger kan tages i brug 
til anden anvendelse, herunder ferieboliger. 
 

 Grænsen for størrelsen af til- og ombygning af helårshus uden 
landzonetilladelse hæves fra 250 m2 til 500 m2. 
 

 Virksomheder på landet får ret til at udvide bygninger med op til 
500 m2 uden landzonetilladelse 
 

 Staten vil fremadrettet alene stoppe den lokale planlægning 
med indsigelser, når der er tale om væsentlige nationale 
interesser. 
 

 Der gennemføres en generel oprydning i ikke udnyttede 
kystnære reservationer. Aftaleparterne vil efter oprydningen 
tage stilling til antallet af potentielle nye forsøgsprojekter 
(mellem 0 og 15) 
 

 Nybyggeri i tilknytning til en landbrugsejendom kan etableres 
mere end 20 m væk fra eksisterende bebyggelse. 
 

 Mulighed for udpegning af omdannelseslandsbyer. 
 

 Sikre pensionister ret til at bo i deres sommerhus hele året 
såfremt de har ejet det i 1 år, og uanset om det ligger i et 
sommerhusområde eller i det åbne land. 
 

 Udvidelse af den såkaldte sommerperiode, hvor sommerhuse i 
sommerhusområder, kan benyttes ubegrænset til overnatning 
fra 26 til 34 uger. 

 
 Forenklet lokalplaninstrument med begrænsede krav til 

redegørelse og bestemmelser og med en kortere høringsfrist 
fra 8 uger til 2 uger. 

 

3. Liberalisering af planloven mv.  

Lovforslag i folketingssamlingen 2016/2017 
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 Der er etableret en statslig bredbåndspulje på 200 
mio. kr.  

 Der er etableret en tilskudsordning til nedsættelse af 
færgetakster for passagerbefordring til og fra småøer 
og ø-kommuner. Der er afsat 48 mio. kr. i 2016 og 95 
mio. kr. fra 2017 og frem. 

 Det er blevet billigere for bilister at pendle over 
Storebælt ved at sænke prisen på et pendlerkort for 
bilister fra 3.920 kr. til 3.000 kr. pr. måned og øge det 
særlige pendlerfradrag på Storebælt fra 90 til 110 kr. 
pr. tur. 

 Der er kommet højere hastighedsgrænser for 
godkendte campingvogne, påhængsvogne og 
traktorer. 

 Der er skabt mulighed for at hæve 
hastighedsgrænsen på motortrafikveje er hævet fra 90 
km/t til 100 km/t.  

4. Bosætning og levevilkår 

Gennemført: 
 Der er skabt bedre mulighed for at udnytte 

eksisterende passiv infrastruktur som fx tomrør til 
bredbånd.  

 Der er sat ambitiøse dækningskrav i de kommende 
frekvensauktioner, der holdes i perioden 2016-2019. 

 Finanstilsynets intention om at afskaffe 6-
månedersreglen i forbindelse med 
realkreditinstitutternes værdiansættelse af ejendomme 
er blevet støttet.   

 Finanstilsynets intention om at justere retningslinjerne 
om rådighedsbeløb i sin indberetningsvejledning er 
blevet støttet.  

 Fleksboligordningen er blevet udvidet. 

 Der er indført en forsøgsordning, hvor 17-årige får 
mulighed for at erhverve kørekort, forudsat at de det 
første år kun kører bil med en erfaren ledsager.  

 

 

 

   



PRISFALD FOR LÆSØ-FÆRGEN  

 For en bil med 5 passagerer var prisen 460 kr.  

 For øboer med bil var prisen 185 kr.  

 For en campingvogn var prisen 440 kr. 

 For gående var prisen 99 kr.  
 

 Ny pris, efterår 2016: 225 kr. 
 Ny pris, efterår 2016: 105 kr.  
 Ny pris, efterår 2016: 105 kr. 
 Ny pris, efterår 2016: 50 kr. 

 

Standardpriser for 2016, enkeltbilletter          Ny pris efter tilskud, 15. aug. – 23. okt.  
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5. Bedre balance i fordelingen af statslige arbejdspladser 



 
 
 
 
SIKKERHEDSSTYRELSEN I ESBJERG 
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