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Introduktion

Etablering af Avedøre Holme II vil skabe rammebetingelser for vækst i Hvidovre Kommune og
i de omkringliggende kommuner
Beskrivelse af opgaven og afgrænsning
•

Hvidovre Kommune planlægger at udvide Avedøre Holme med et nyt område, Holmene. Holmene skal udgøre et af Nordeuropas største (hvis
ikke det største) og mest innovative erhvervsområder.

•

Vækst skabes i erhvervslivet, og kommunerne spiller en central rolle i forhold til at skabe rammebetingelserne, der sikrer fundamentet for
væksten.

•

Hvidovre Kommune har bedt Deloitte om – ud fra en overordnet betragtning – at beskrive, hvorledes skabelsen af Holmene vil bidrage til
vækst og udvikling i Hvidovre Kommune og i de omkringliggende kommuner.

•

I denne rapport vil vi derfor gennemgå de udvalgte effekter, som skabelsen af et stort, moderne, erhvervsområde med god sandsynlighed vil
få for Hvidovre Kommune og de omkringliggende kommuner.

•

Vi indleder rapporten med et afsnit, der mere detaljeret beskriver baggrunden for opgaven og selve analyserammen.

•

Dernæst følger en gennemgang af drivkræfterne bag vækst i samfundet generelt. Afsnittet beskriver ligeledes de politiske initiativer, der er
taget i Region Hovedstaden for at styrke samarbejdet mellem kommunerne med henblik på at øge væksten i samfundet.

•

Herefter gennemgår vi de faktorer, der hver især påvirker den værditilvækst, som genereres som følge skabelsen af et nyt, moderne
erhvervsområde i Hvidovre Kommune. Hvor det har været muligt tilnærmelsesvist at kvantificere værditilvæksten, er dette også gjort.

•

I afsnittet ”Skattemæssige konsekvenser ved etablering af Avedøre Holme II” har vi estimeret de øgede skatteindtægter grundet tilflytning til
kommunen.

•

Endvidere har vi beskrevet de afledte effekter ved etablering af Avedøre Holme II og kvantificeret konsekvenserne for beskæftigelsen og BNPvæksten i afsnittet ”Afledte effekter”. I dette afsnit søges effekten af udenlandske investeringer også kvantificeret.
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Introduktion

Hvidovre Kommune ønsker at skabe et af Nordeuropas største (hvis ikke det største) og mest
innovative erhvervsområde baseret på en række industrielle symbioser
Baggrund
•

Hvidovre Kommune ønsker at skabe et af Nordeuropas største (hvis ikke det største) og mest innovative erhvervsområde og genskabe den
holmestruktur, der tidligere gjorde området til en indbydende naturoplevelse.

•

Ambitionen er at skabe et moderne industriområde, hvor innovative virksomheder ligger side om side med rekreative områder og en
strandpark, der indbyder til store naturoplevelser.

•

Målet er at skabe forskellige øer, der alle er forbundet, men som fokuserer på hver sit erhvervsområde og dermed har hver sin identitet. Med
andre ord er ideen at skabe en række industrielle symbioser, hvor virksomhederne inden for samme erhvervsområde kan bo i klynger og dele
viden på tværs.

•

Planen er at skabe en green tech island, medical island, bio tech island, life science island m.v. For et komplet billede af de forskellige øer, se
illustrationen nedenfor.

Avedøre Holme II
•

Den største ø, green tech island, kommer til at spille en helt central
rolle for hele regionen, da den skal håndtere hovedstadsområdets
1,2 millioner borgeres spildevand på den grønneste og mest
moderne måde.

•

Det nye erhvervsområde, Avedøre Holme II, vil få en ideel
placering i forhold til transportkorridorer til ind- og udland,
Københavns Lufthavn, og universiteter og højere læreanstalter.

•

Ønsket er at skabe en sammenhængskraft med forskning og
produktionsudvikling samt højt kvalificeret arbejdskraft inden for
kort afstand.

•

Hvidovre Kommune estimerer, at 6.000-12.000 mennesker får
deres daglige gang på Avedøre Holme II.
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Introduktion

Formålet med rapporten er at analysere den værditilvækst, som genereres af Avedøre Holme II

Analyseramme
•

Om udvidelsen af Avedøre Holme bliver det allerstørste i Nordeuropa kan være svært at afgøre, for hvordan skal størrelsen måles? Ud fra antal
m2, som området udgør, antal arbejdspladser, ud fra den værditilvækst, erhvervsområdet reelt set skaber, eller et helt fjerde kriterium?

•

I denne rapport vil vi centrere analysen om det, vi vurderer er vigtigst for Hvidovre Kommune, nemlig at analysere, hvilken værditilvækst
skabelsen af Avedøre Holme II vil få for Hvidovre Kommune.

•

Værdi kan skabes på mange måder – og nogle effekter vil være mere målbare end andre. Vi vil derfor starte med mere generelt at undersøge,
hvad der driver vækst i samfundet.

•

Vi gennemgår derefter en lang række effekter én for én, der hver især vil påvirke værditilvæksten. Nogle effekter vil være kvantificerbare,
mens andre ikke vil kunne kvantificeres. Dette kan skyldes manglende data, eller at de kvantitative effekter er forbundet med så stor
usikkerhed, at effekterne kun kan beskrives mere overordnet, eventuelt ved henvisning til anden erfaringsdata.

•

De effekter, vi vil undersøge som følge af skabelsen af Avedøre Holme i denne rapport, ses i illustrationen nedenfor:

Illustration

Vækstdrivere
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1.

Tiltrækning af nye virksomheder

2.

Branding af lokale specialiteter og bæredygtighed

3.

Skabelse af klynger og netværk

4.

Skabelsen af udenlandske arbejdspladser på Avedøre Holme II

5.

Skattemæssige konsekvenser ved etablering af Avedøre Holme II

6.

Afledte effekter

7.

Appendiks 1: Øget samarbejde med startups og skabelsen af en
iværksætterkultur

8.

Appendiks 2: Tiltrækning af udenlandske investeringer

En lang række faktorer spiller
ind på den værditilvækst, som
Avedøre Holme II vil skabe.
Efter at have undersøgt, hvad
der driver vækst i samfundet,
vil disse faktorer blive
gennemgået én for én og, hvis
muligt, kvantificeret.
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Drivkræfterne bag skabelse af vækst i samfundet

Skabelse af kommunale rammebetingelser og samarbejder mellem kommunerne, bl.a. i
Greater Copenhagen, er afgørende for skabelse af vækst
Hvad driver vækst i samfundet?
•

Kommunerne har brug for vækst og nye arbejdspladser.

•

Vækst drives af det private erhvervsliv, men kommunerne spiller en central rolle i forhold til at skabe rammebetingelserne for vækst.

•

Endvidere kræver økonomisk vækst og udvikling, at kommunerne har et tæt samarbejde med virksomhederne, andre offentlige og private
aktører og mellem kommunerne på tværs.

•

Samarbejde mellem kommunerne er nødvendigt, da vækst ikke respekterer kommunegrænserne.

•

Ifølge KL1 sakker Hovedstadsområdet bagud i den internationale konkurrence i forhold til andre metropoler såsom Stockholm, Berlin, München
og Hamborg.

•

For at vende denne udvikling er det vigtigt, at kommuner tager initiativer og derigennem løfter samfundet.

•

I erkendelse heraf er kommuner i hele landet gået sammen i de senere år og har vedtaget erhvervsstrategier og sat en række initiativer i
gang, som bidrager til et sammenhængende Danmark. For Hvidovre Kommunes vedkommende er dette samarbejde formaliseret i Greater
Copenhagen.

•

1 Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, 2015, p. 62

Vision for Greater Copenhagen
•

Hvidovre Kommune er – sammen med 45 andre danske kommuner, Region
Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne og ca. 30 sydsvenske kommuner – en
del af business regionen Greater Copenhagen.

•

Greater Copenhagen er resultatet af et samarbejde mellem Copenhagen Capacity og
Invest in Denmark.

•

Greater Copenhagen har en vision om, at regionen skal være et internationalt
knudepunkt for investeringer og viden, der øger business regionens økonomiske
vækst og beskæftigelse, så den bliver på niveau med de mest succesfulde
metropoler i Europa. Målet er i sidste ende at skabe vækst til hele regionen.

•

Investeringsstrategien kombinerer nationale styrker (fx stabilitet og lave
etableringsomkostninger) med Københavns veludviklede logistik, attraktive bymiljø
og adgang til specialiserede teknologiske kompetencer og viden.

© Deloitte 2018
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Drivkræfterne bag skabelse af vækst i samfundet

Med skabelsen af Avedøre Holme II vil Hvidovre Kommune bidrage til ambitionen om at
synliggøre Greater Copenhagen som en international metropol
Avedøre Holme II understøtter strategien for Greater Copenhagen1
•

Avedøre Holme II vil bidrage med ca. 140-380 nye private virksomheder og 6.000-12.000 arbejdspladser til Hvidovre Kommune.

•

Med etableringen af Avedøre Holme II vil regionens højtspecialiserede teknologiske kompetencer og viden endvidere kunne udnyttes optimalt
via skabelsen af industrielle symbioser med fokus på hvert deres teknologisk område.

•

Anlæggelsen af Avedøre Holme II vil dermed understøtte regionens ambition om at blive en af Europas mest succesfulde metropoler.

•

Etablering af Avedøre Holme II vil endvidere bidrage til at tiltrække udenlandske investeringer og cementere Greater Copenhagen som en
international metropol.

•

1 Kilder: Fakta om Greater Copenhagen: Sammen om vækst, Ni danske business regions, KL pp. 9,37-38 og Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, KL, 2015, p. 63. Fakta om Avedøre Holme II: 1.
Vision for udvidelse af Avedøre Holme. Dialogmøde med Deloitte 2. okt. 2018, Hvidovre Kommune

Fakta om Greater Copenhagen

© Deloitte 2018

Fakta om Avedøre Holme II
•

2028: salg af grunde og etablering af nye
virksomheder og infrastruktur. 2041
færdigetableret

•

2,4 millioner m2 moderne industriområde og 0,7
millioner m2 bynær natur

2.594.278 indbyggere i de 46 kommuner pr. 2.
kvartal 2015

•

Industrielle symbioser

•

704.229 private beskæftigede

•

6.000-12.000 private beskæftigede

•

118.772 private virksomheder

•

140-380 private virksomheder

•

Etableret i 2013

•

2 danske regioner og 46 danske kommuner, 30
sydsvenske kommuner og Region Skåne

•
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Drivkræfterne bag skabelse af vækst i samfundet

Avedøre Holme II’s fokus på green tech, bio tech, medical, upcycling osv. understøtter
strategien for Greater Copenhagen
Greater Copenhagen kåret til at have den bedste strategi for at tiltrække udenlandske investeringer
•

Financial Times har i 20161 kåret Greater Copenhagen til at have den bedste strategi for at tiltrække udenlandske investeringer sammenlignet
med andre mellemstore regioner (1-4,5 millioner indbyggere).

•

Strategien er særligt godt integreret med områdets vækstbrancher som clean tech, medical og smart city.

•

1 Kilde: Erhvervsmæssige Rammebetingelser – Analyse af direkte investeringer fra udlandet, Copenhagen Economics, 2016, p. 39

Strategien for Avedøre Holme II er perfekt i tråd med regionens overordnede strategi
•

Fokus på clean tech/green tech er netop også udgangspunktet for anlæggelsen af en green tech island i Avedøre
Holme II til at håndtere hovedstadsområdets 1,2 millioner borgeres spildevand på den grønneste og mest moderne
måde ved forgasning og stofudvinding, så intet går til spilde.

•

Erhvervsparkens fokus på green tech synes således at være en særdeles hensigtsmæssig måde at brande området
på og tiltrække udenlandske investeringer2:
− Stadig flere kinesiske erhvervsdelegationer besøger Greater Copenhagen for bl.a. at lære om bæredygtigt
byggeri og byudvikling.

− Luftforurening, spildevand, affald og tung trafik er udfordringer, som storbyer i hele verden kæmper med.
Særligt i Kina, hvor der er fuld fart på den industrielle produktion og stigende vandring fra land til by.
− Alene i 2015 har Copenhagen Capacity arrangeret 14 besøgsprogrammer.
2 Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, 2015, p. 63

Synliggørelse af Greater Copenhagen som international metropol
•

Med skabelsen af Avedøre Holme II og nye klyngesamfund inden for bl.a. medicin og bio tech, green tech og
upcycling vil Hvidovre Kommune endvidere bidrage til ambitionen om at synliggøre Greater Copenhagen som en
international metropol inden for disse områder.

•

Med skabelsen af Avedøre Holme vil Hvidovre Kommune således bidrage til at øge den internationale fokus – og
forhåbentlig de internationale investeringer i regionen.

© Deloitte 2018
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Tiltrækning af nye virksomheder

Nye virksomheder skaber værditilvækst for Hvidovre Kommune, men også for de
omkringliggende kommuner
Effekten af nye virksomheder
•

En rapport fra Finansieringsudvalget under Økonomi- og Indenrigsministeriet fra 20141 konkluderer, at det kan give en gevinst for alle typer
kommuner i alle dele af landet at tiltrække nye virksomheder og understøtte vækst i eksisterende virksomheder inden for kommunegrænsen.
Det gælder, selvom gevinsten også spredes til andre kommuner, fx fordi borgerne bor og betaler skat i en anden kommune, end hvor de
arbejder.

•

Daværende Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager udtalte: ”…Kommunerne kan skrue på forskellige knapper for at gøre sig
attraktive for virksomhederne – f.eks. forbedre kommunens erhvervsservice, kommunernes sagsbehandling i forhold til virksomhederne eller
kommunernes planlægning af arealer til erhvervsformål…”

•

Rapporten viser, at en ny virksomhed giver økonomisk gevinst i form af højere skatteindtægter og sparede udgifter til ledige.

•

I områder med mange pendlere, såsom Hovedstadsområdet, vil en del af gevinsten ved at tiltrække nye virksomheder til kommunen blive
fordelt på de øvrige kommuner i området. Dette vil ikke mindst være tilfældet ved skabelsen af Avedøre Holme II, da alle arealer i Hvidovre
Kommune er fuldt udbyggede.

•

Ikke blot Hvidovre Kommune, med også nabokommunerne, må altså forvente at opnå vækst, hvis der skabes et nyt erhvervsområde som
Avedøre Holme II.

•

1 Kilde: artiklen: ”Ny rapport: Det betaler sig for kommuner at skabe vækst”, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 14-03-2014

Illustration

Nye virksomheder

Flere
arbejdspladser

Vækst

Øgede
skatteindtægter

Øgede investeringer i kommunen
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Branding af lokale kvaliteter og bæredygtighed

Skabelsen af Avedøre Holme II giver mulighed for at brande Hvidovre som en dynamisk,
visionær og bæredygtig by
Branding af lokale kvaliteter og bæredygtighed
•

Med en stigende urbanisering er det en reel nødvendighed for langt de fleste kommuner at blive et attraktivt hjemsted for nye borgere og ikke
mindst nye virksomheder. I den forbindelse kan en fokuseret bosætnings- og brandingstrategi være meget vigtig.

•

Bosætnings- og brandingindsatserne berører stort set alle forvaltningsområder i kommunerne, herunder erhvervs- og beskæftigelse, kultur,
fritid og uddannelse.

Herning Kommune er et godt eksempel på den værdiskabelse, som en fokuseret brandingstrategi kan skabe1
•

Herning Kommune har en lang tradition for møder og messer. Med afsæt i kommunens mange møder, messer,
mesterskaber og musikarrangementer ønsker Herning at opbygge en markant event- og eventstøtteindustri, der
skal styrkes med flere store internationale sportsevents.

•

For at tiltrække flere internationale begivenheder samarbejder kommunen i en ”eventtrekant”, som er mellem
Sport Event Denmark, det nationale idrætsforbund og værtsbyen.

•

Hernings fokus er at sikre, at Herning bliver et velrenommeret brand i Danmark og udlandet, så borgerne oplever
en stolthed over at bo i kommunen.

•

Brandet og bystoltheden skal i sidste ende være en løftestang og medvirke til at gøre Herning til et attraktivt sted
at studere, arbejde, bo og drive virksomhed.

•

1 Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, KL 2015, p 52

Avedøre Holme II giver mulighed for at brande Hvidovre Kommune som en dynamisk, visionær og bæredygtig by
•

Skabelsen af et af Nordeuropas største erhvervsområder er med til at signalere, at byen er en dynamisk,
handlekraftig og moderne by med mange muligheder for erhvervslivet.

•

De specielle kompetencer inden for de udvalgte klyngesamfund (green tech, bio tech, medical, life science og
upcycling er ligeledes innovative og kreative forretningsområder, med stor forskningsmæssig interesse. Det
signalerer store visioner og en finger på pulsen i forhold til, hvad der rør sig.

•

De udvalgte symbioser signalerer samtidig, at kommunen prioriterer at have en grøn, bæredygtig profil, da alle
forskningsområder har en grøn profil med fokus på vedvarende energi og bæredygtighed.

© Deloitte 2018
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Branding af lokale kvaliteter og bæredygtighed

Skabelsen af Avedøre Holme II kan hjælpe med at brande Hvidovre Kommune som en
moderne, visionær og grøn by, der i sidste ende gør, at borgere vælger at bosætte sig her
Branding af lokale kvaliteter og bæredygtighed
•

Med skabelsen af Avedøre Holme II er Hvidovre Kommune således
med til at signalere, at kommunen er en grøn og miljøvidst kommune.

•

Klyngesamfundene forventes at tiltrække virksomheder, forskere og
uddannelsessøgende inden for hele klima-, energi- og miljøsektoren.

•

Denne grønne profil understøttes endvidere af kombinationen af
moderne industri med rekreative områder og en strandpark, der
indbyder til store naturoplevelser.

•

De mange forskellige rekreative områder kan ses i figuren til højre.

•

Alt i alt kan skabelsen af Avedøre Holme II hjælpe med at brande
Hvidovre som en moderne, visionær, bæredygtig og grøn by, der i
sidste ende gør, at en borger vælger at bosætte sig i Greater
Copenhagen.

© Deloitte 2018
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Skabelsen af klynger og netværk

Omdrejningspunktet i Avedøre Holme II er skabelsen af en række klynger, der kan kombinere
viden, innovation og netværk inden for udvalgte områder
Øget vækst gennem dannelsen af klynger
•

Med Avedøre Holme II er omdrejningspunktet skabelsen af en række
klynger, der kan kombinere viden, innovation og netværk inden for green
tech, bio tech, medical, life science og upcycling.

•

Formålet er endvidere at danne grobund for et frugtbart samarbejde med
viden-institutioner, da Avedøre Holme II vil få en unik placering i nærheden
af en lang række uddannelsesinstitutioner som illustreret i figuren nederst til
højre.

•

Et samarbejde med videninstitutioner vil være særdeles oplagt, da de
klyngesamfund, som Avedøre Holme II satser på, er teknologisk og
forskningstunge områder.

•

Dannelsen af små samfund (communities), hvor flere virksomheder har
samme fokus, tiltrækker endvidere iværksættere og kan fremme
samarbejdet mellem etablerede virksomheder og startups. Dette
understøtter yderligere vækst som uddybet i appendiks 1.

•

Skabelsen af klynger og netværk og samarbejder mellem virksomheder og
videninstitutioner øger således værdiskabelsen og nye innovative løsninger i
virksomhederne, som parterne ikke kan opnå hver for sig ifølge KL.

•

I erkendelse heraf udarbejdede 8 ministerier, de 6 vækstfora og KL i 2013 en
fælles strategi for, hvordan en effektiv klyngeindsats kan bidrage til, at vi får
skabt fremtidens stærke, konkurrencedygtige og innovative virksomheder.

•

Også på europæisk plan har klyngedannelse stor fokus. Klynger i Danmark
kan således kvalitetsstemples ud fra European Cluster Excellence Initiative
(ECEI), som er et certificeringssystem for professionel klyngeledelse med 3
kategorier: guld, sølv og bronze1.

•

Opnåelsen af Gold Label giver en kvalitetsmæssig blåstempling af
klyngeorganisationen, international synlighed og lettere adgang til
finansiering.

•

På de følgende sider gennemgår vi en række eksempler på den
værdiskabelse, som klynger og netværk kan skabe.

•

1 Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, KL, 2015, pp. 14-19
© Deloitte 2018
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Skabelsen af klynger og netværk

Eksempler på skabelsen af klynger og netværk

Center for Energi- og Materialeteknologi (Cemtec) i Hobro etableret i 20021
•

Denne erhvervspark blev hurtigt rammen om et netværk af virksomheder, hvor alle i en eller anden grad drev forretning med energi og
brændsel.

•

Med en central placering imellem universitetsbyerne Aarhus og Aalborg kunne de lokale virksomheder nå i omegnen af en halv million
mennesker inden for en halv time, hvilket gav dem en konkurrence- og udviklingsmæssig fordel.

•

I 2015 blev det besluttet at markedsføre centret som Hydrogen Valley Knowledge & Business Center.

•

I begyndelsen bestod Cemtec af 2 fuldtidsansatte, og det primære fokus var udleje og vedligeholde af faciliteterne. I dag er der investeret
mere end 30 mio.euro i parken og skabt 200 nye videnbaserede arbejdspladser.

•

Det vurderes, at der er ca. 360 arbejdspladser i kommunen med relation til industrien, bl.a. i form af underleverandører.

•

Hydrogen Valley som en lokal klynge af viden og produktion af brint- og brændselsceller er med til at tiltrække investeringer på energiområdet
til kommunen.

•

1

Kilde: Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, KL, 2015, p. 17

DTU Science Park etableret i 19622
•

DTU Science Park danner rammen om Danmarks førende deep tech community. Parken støtter virksomheder i alle størrelser inden for især
biotek og hardware med alt fra produktudvikling og patentansøgninger til funding, netværksdyrkelse og forretningsudvikling.

•

Med Forskerparken har målet være at skabe en community, hvor startups, scale-ups og etablerede virksomheder kan udvikle viden og
erfaringer på tværs.

•

Mere end 260 virksomheder og 3.400 forskere, iværksættere, forretningsudviklere og initiativrige ansatte er del af DTU Science Park.

•

75% af virksomhederne i DTU Science Park vækstede i 2017, og 82% lancerede nye produkter.

•

67% af virksomhederne i DTU Science Park samarbejder med andre virksomheder i DTU Science Park, og 55% samarbejder med DTU.

•

75% af virksomhederne i DTU Science Park mener, at Forskerparken bidrager positivt til deres vækst.

•

2

Kilde: DTU Science Park hjemmeside: https://dtusciencepark.dk
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Skabelsen af klynger og netværk

Eksempler på skabelsen af klynger og netværk

BrainsBusiness i Aalborg etableret i 20091
•

Denne nordjyske informationsteknologiklynge (IKT-klynge) har opnået international anerkendelse med tildeling af EU-Kommissionens særlige
guldmedalje og titlen som en af Europas mest velfungerende klynger.

•

Opskriften på succes er baseret på konsensus om at samarbejde på tværs og et målrettet erhvervspolitisk fokus på gode rammevilkår til
virksomhederne.

•

Foruden international synlighed er der skabt stærke relationer og konkrete udviklingsprojekter på tværs af klyngens aktører (Aalborg
Kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, Aalborg Samarbejdet og en bred vifte af nordjyske virksomheder).

•

Tre ud af fire virksomheder i den nordjyske IKT-klynge oplevede vækst i 2014 sammenlignet med 2013, og 77% forventer, at 2015 ville blive
et endnu bedre år. Væksten forventes især at komme fra øget salg til erhvervskunder, og cirka halvdelen af virksomhederne forventer at øge
deres salg internationalt.

•

IKT-klyngen beskæftiger i dag ca. 7.800 personer.

•

1 Kilde: Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, KL, 2015, p. 18

Udvikling af Fyn fra 20142
•

Dette er et tværkommunalt samarbejde mellem fem fynske kommuner, der hver ejer 1/5 af selskabet.

•

I erhvervsstrategien Udvikling Fyn 2.0 fra 2014 er der udvalgt seks forretningsområder, som der erhvervspolitisk fokuseres på. Et af
fokusområderne er Odense Robotics, som samler robot- og automationsvirksomheder og andre højteknologiske aktører i Odense.

•

Bag navnet Odense Robotics ligger et politisk mål om at tiltrække mere kvalificeret arbejdskraft og flere investeringer til Fyn inden for
robotteknologi.

•

I Odense og omegn er der i dag flere end 70 robotvirksomheder med op imod 1.800 medarbejdere. Derudover er der et international
forskningsmiljø på robotområdet med bl.a. Syddansk Universitets Robotinstitut og Teknologisk institut i spidsen.

•

Odense kommune har netop indgået en stor samarbejdsaftale med Fuji Machines, der længe havde ledt efter det rigtige sted at teste deres
robot, der er et hjælpemiddel til ældre og handicappede borgere.

•

Som en del af aftalen har Fuji Machines tilkendegivet over for kommunen, at de ønsker at etablere en lokalafdeling i Odense i løbet af de næste
2 år.

•

2 Kilde: Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, KL, 2015, p. 21
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Skabelsen af klynger og netværk

Eksempler på skabelsen af klynger og netværk

Kalundborg Symbiose etableret i 19721
•

Kalundborg Symbiose er et partnerskab mellem ni offentlige og private virksomheder i Kalundborg.

•

Kalundborg Symbiose er verdens første industrielle symbiose med en cirkulær tilgang til produktion, hvor man tilvejebringer, deler og
genanvender ressourcer for fælles og øget værdiskabelse. Hovedprincippet er, at et restprodukt i en virksomhed bliver til en ressource i en
anden.

•

Udgangspunktet for Kalundborg Symbiose er vand, energi og materialer. Virksomhederne genbruger således hinandens vandressourcer og
overskudsenergi, ligesom materialerester fra en virksomhed bliver til råvarer i en anden. Fx får virksomheden Gyproc, der producerer
gipsplader, en væsentlig del af den gips, de skal bruge, fra Ørsted, hvor gips er et restprodukt. Det reducerer omkostningerne både til
affaldshåndtering og til indkøb af råvarer.

•

Samarbejdet giver gensidige økonomiske og miljømæssige fordele for alle parter.

•

Den 24. oktober 2018 modtog Kalundborg Symbiose den prestigefyldte bæredygtighedspris Win Gothenburg Sustainability Award, og den 30.
oktober 2018 blev Kalundborg Symbiose tildelt Sustainable Cities and Human Settlements Award (SCAHSA).

•

1 Kilde: Kalundborg Symbiosis hjemmeside http://www.symbiosis.dk/

Illustration
•

Figuren til højre illustrerer, hvordan strømme
af energi, vand og materialer flyder fra en
virksomhed til en anden.
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Udenlandsk arbejdskraft på Avedøre Holme II

Det forventes, at ca. 1.600-3.200 medarbejdere på Avedøre Holme II vil være ansat i en
udenlandskejet virksomhed
Medarbejdere i udenlandskejede virksomheder
•

En rapport udarbejdet af Irisgroup i 20171 illustrerer andelen af udenlandskejede virksomheder ud af den samlede virksomhedsbestand i
Hvidovre fra 2009-2014. Se nedenfor til venstre. Udtrækket bygger på minimum 50% udenlandske investeringer.

•

Bemærk, at andelen af udenlandskejede virksomheder i Hvidovre i 2014 beløb sig til 6,9%, hvilket var langt over andelen på 4,5% for hele
Region Hovedstaden og endnu højere end andelen på 3,9% for hele landet. Dog er andelen lidt lavere end gennemsnittet for
omegnskommunerne på 7,3%.

•

Af grafen til højre1 fremgår andelen af udenlandskejede virksomheder ud af den samlede beskæftigelse i Hvidovre fra 2009-2014. Andelen
ligger for Hvidovre Kommune på 27% på niveau med Region Hovedstaden, men 2 procentpoint lavere end omegnskommunerne. Til gengæld
ligger den langt over landsgennemsnittet på 21%.

•

Antages det, at også 27% af de beskæftigede i Avedøre Holme II vil være ansat i en udenlandskejet virksomhed, svarer det til, at 1.600-3.200
medarbejdere på Avedøre Holme II vil være ansat i en udenlandskejet virksomhed.

•

I realiteten kunne dette tal meget vel tænkes at være højere. I 2018 er der ifølge Copenhagen Capacity2 211 udenlandskejede virksomheder i
Hvidovre. Inkluderet i dette tal er danske virksomheder ejet af udenlandske kapitalfonde samt virksomheder, hvor bygninger og grund er ejet
af udenlandske investorer. Udtrækket bygger på minimum 10% udenlandske investeringer.

•

Ud af de 211 virksomheder vurderes de 37 som store eller meget store, og de 35 af de 37, svarende til 94,6%, er placeret på Avedøre Holme
I. Vi skønner derfor, at beskæftigelsen i udenlandskejede virksomheder på Avedøre Holme I er større end i Hvidovre som helhed. På samme
vis vurderes det sandsynligt, at beskæftigelsen i udenlandskejede virksomheder på Avedøre Holme II vil overstige de 27% i kommunen som
helhed. I mangel af mere præcise data, er det dog lagt til grund, at beskæftigelsen i udenlandskejede virksomheder er 27%.

•
•

1 Erhvervsfremme Under Lup i Hvidovre, Irisgroup, august 2017, p. 40
2 Tal tilvejebragt af Copenhagen Capacity som Hvidovre Kommune har delt med Deloitte i mail af 31.10.2018 fra Karen Brehm Sørensen

Udenlandskejede virksomheder

© Deloitte 2018
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Skattemæssige konsekvenser ved etablering af Avedøre Holme II
Det estimeres, at anlæggelsen af Avedøre Holme II vil generere ca. 98 mio.kr. i
skatteindtægter og 23 mio.kr. i kommunale driftsudgifter
Introduktion
•

I dette afsnit vil vi undersøge effekten på Hvidovre kommunes skatteindtægter som følge af skabelsen af Avedøre Holme II.

•

Som nævnt estimerer Hvidovre Kommune, at Avedøre Holme II vil skabe 6.000-12.000 nye arbejdspladser. Hertil kommer som en afledt effekt
en række nye arbejdspladser inden for bygge- og anlægsbranchen, handel og servicefagene.

•

I dette afsnit vil vi forsøge at kvantificere de direkte skattemæssige konsekvenser som følge af skabelsen af 12.000 nye arbejdspladser, mens
potentielle afledte effekter vil blive behandlet i det efterfølgende afsnit.

Øgede skatteindtægter som følge af anlæggelsen af Avedøre Holme II
•

Hvidovre Kommune har oplyst, at man på nuværende tidspunkt ikke kan kalkulere med øgede nettoindtægter som følge af tilflytning, da den
eksisterende boligmasseses rammer ikke rummer mulighed for det. Hertil kommer, at en evt. prognostisering så langt frem i tiden er forbundet
med store usikkerheder.

•

I stedet vil anlæggelsen af Avedøre Holme afstedkomme øgede skatteindtægter som følge af øgede ejendomsskatter, dækningsafgifter, og
virksomhedsskatter, ligesom der er afledte driftsudgifter.

•

De budgetterede tal er estimeret nedenfor af Hvidovre Kommune ved en fuld udbygning af Avedøre Holme II og 12.000 beskæftigede.
Opgørelse over skatteindtægter for Avedøre Holme II

•

mio.kr.

Grundskyld

41

Dækningsafgift

18

Selskabsskatter

39

Skatteindtægter i alt

98

Driftsudgifter

23

Nettoindtægter
75
Ved estimering af tallene har Hvidovre Kommune taget udgangspunkt i økonomien omkring et erhvervsområde, hvor man helt konkret har
kigget på det eksisterende erhvervsområde på Avedøre Holme I, hvor der ligeledes er 12.000 beskæftigede. Da Avedøre Holme II vil få ca.
samme størrelse som Avedøre Holme I, lægges det skønsmæssigt til grund, at skatteindtægter og driftsudgifter for Avedøre Holme II svarer til
dem for Avedøre Holme I. Denne antagelse er naturligvis behæftet med usikkerhed.
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Skattemæssige konsekvenser ved etablering af Avedøre Holme II
Beregningseksemplet antager en fuld udbygning af Avedøre Holme II

Øgede skatteindtægter som følge af anlæggelsen af Avedøre Holme II
•

Ud fra en opgørelse af grundværdierne på Avedøre Holme I, er indtægterne fra grundskylden estimeret til 41 mio.kr.

•

Det er endvidere forsigtigt antaget, at halvdelen af kommunens indtægter fra dækningsafgifter for erhvervsejendomme samt fra selskabsskat
vedrører Avedøre Holme I svarende til hhv. 18 og 39 mio.kr.

•

Alt i alt opnås således ca. 98 mio. kr. i skatteindtægter fra Avedøre Holme I, hvilket det her lægges til grund kan bruges som en indikation for
forventede skatteindtægter for Avedøre Holme II.

•

Hertil kommer afledte kommunale driftsudgifter på 23 mio. kr. til trafik og veje m.m. Dette tal er skønnet ud fra det nuværende budget i
forhold til størrelse af Avedøre Holme II. Der er således ikke medtaget vedligeholdelse af strandenge, strande, stenrev m.v.

•

De samlede nettoindtægterne relateret til Avedøre Holme II ender herefter på i størrelsesordenen 75 mio. kr.

•

I ovennævnte eksempel er der antaget en fuld udbygning af Avedøre Holme II. Skulle det vise sig, at ikke hele arealet bebygges, kan dette
selvsagt påvirke såvel indtægter som udgifter i nedadgående retning.

© Deloitte 2018
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Afledte effekter

Etablering af Avedøre Holme II vil skabe afledte effekter i form af nye produktions- og
underleverandørjob, vækst i detailhandel og serviceerhverv, øgede investeringer i bygge- og
anlægsaktiviteter samt spillover-effekter
Afledte effekter med positivt resultat for Hvidovre Kommune
Anlæggelsen af Avedøre Holme II understøtter en række afledte investeringer, som kan have en positiv effekt for
Hvidovre Kommune:
Skabelse af produktionsjob hos
underleverandører
En følgevirkning af Avedøre Holme II kan være
skabelsen af nye produktionsjob som følge af
forskningsaktiviteterne i området. I DTU
Science Park er der således skabt en lang række
produktionsjob uden for DTU Science Park
grundet nye produktudviklinger i parken1. Det
må forventes, at en tilsvarende effekt vil ses i
Hvidovre Kommune. Endvidere vil skabelsen af
nye job i Avedøre Holme II skabe en række
indirekte job hos underleverandører mv.

Investeringer i bygge- og
anlægsaktiviteter
Anlæggelsen af Avedøre Holme II vil
skabe øgede investeringer i bygge- og
anlægsaktiviteter (etablering/renovering
af boliger, infrastruktur, butikker,
restauranter mv. grundet tilflytning til
kommunen). Dette vil tiltrække
investorer og skabe job i bygge- og
anlægsindustrien.

1. Kilde Steen Donner, CEO, DTU Science Park

Vækst i detailhandel og serviceerhverv
En anden følgevirkning af Avedøre Holme II vil
være en vækst i detailhandlen og
serviceerhvervene som følge af tilflytningen til
kommunen.

© Deloitte 2018

Spillover-effekt
Hvis nye udenlandske virksomheder
vælger at etablere sig på Avedøre Holme
II, vil der være en produktivitetseffekt i
resten af erhvervslivet. De udenlandske
virksomheder har en positiv afsmittende
effekt – underleverandørerne bliver
mere professionelle, de dygtige
medarbejdere spredes med tiden til
andre virksomheder, konkurrencen øges,
lønningerne er gennemsnitligt lidt højere
m.m.
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Afledte effekter

Ifølge Copenhagen Capacity vil 100 nye job inden for medicinalindustrien kunne resultere i 350 nye
job.
Beregning af afledte effekter
•

Copenhagen Capacity har ved brug af en model udarbejdet af Copenhagen Economics beregnet effekterne af øget erhvervsaktivitet og dermed
skabelsen af nye job. Det skal understreges, at sådanne beregninger altid vil have karakter af estimater og ikke er eksakte.

•

Ifølge Copenhagen Capacitys beregninger vil 100 nye job inden for medicinalindustrien kunne føre til ca. 130 indirekte job hos
underleverandører samt til yderligere ca. 120 job som følge af inducerede effekter (det merforbrug medarbejderne i virksomheden og dennes
underleverandører fører til, fx i detailhandel og servicefagene, samt bygge- og anlægssektoren). 100 job bliver altså til ca. 350 job.

Antal job
Greenfield-investeringer
•

Direkte
100

Indirekte
128

Inducerede

I alt

122

350

Regner man på BNP-effekten, vil skabelsen af 100 nye job inden for medicinalindustrien i sig selv repræsentere ca. 260 mio.kr. ifølge
Copenhagen Capacitys beregninger. Dertil kommer ca. 80 mio.kr. i indirekte effekter og ca. 110 mio.kr. som følge af inducerede effekter. De
ca. 260 mio.kr. bliver altså til ca. 450 mio.kr. i BNP-bidrag.
BNP-bidrag
Mio.kr.

Greenfield-investeringer

•

Direkte

261

Indirekte

80

Inducerede

110

I alt

450

Bemærk, at ovennævnte model anlægger et samfundsmæssigt perspektiv og ikke tager højde for fortrængningseffekter.
− Med henvisning til fortrængningseffekten menes, at nye job ud fra et samfundsmæssigt perspektiv ikke vil blive skabt, hvis en ny
virksomhed fortrænger en eksisterende virksomhed, fordi virksomheden blot flytter fra sin nuværende lokation til en ny lokation, eller fordi
aktiviteterne flytter fra en virksomhed (eller flere) til en anden.
− Mens tilflytningen af en ny virksomhed fra en anden kommune vil have en gavnlig effekt på beskæftigelsen og skatteindtægterne i
tilflytterkommunen, vil den samfundsøkonomiske gevinst (herunder BNP-vækst) kun blive skabt, hvis der er tale om etableringen af en ny
virksomhed eller tilflytning af en virksomhed fra udlandet, der ikke fortrænger de eksisterende virksomheder, fx fordi den overtager en del
af det danske marked.

© Deloitte 2018
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Afledte effekter

Avedøre Holme II kan resultere i såvel beskæftigelsesmæssige effekter som BNP-vækst, hvis en
udenlandsk virksomhed slår sig ned i Danmark, en ny virksomhed etableres på Avedøre Holme II
eller eksisterende virksomheder vækster.
Beregning af afledte effekter for Avedøre Holme II
Såvel beskæftigelsesmæssige effekter som BNP-vækst
•

Ser vi konkret på Avedøre Holme II skønner vi, at beskæftigelsesmæssige effekter og BNP-væksten kan forventes, hvis der er tale om reel
skabelse af et nyt job, som ikke eksisterende før. Det er tilfældet, hvis:
− En udenlandsk virksomhed, der ikke tidligere har været til stede i Danmark, vælger at slå sig ned i Hvidovre Kommune. Det lægges her til
grund, at den ikke fortrænger en eksisterende dansk virksomhed.
− En ny virksomhed, der ikke fortrænger en eksisterende virksomhed, etableres på Avedøre Holme II.
− Eksisterende virksomheder etableret på Avedøre Holme II vækster. Dette kan være tilfældet, fordi skabelsen af klyngesamfund og øget
samarbejde med andre virksomheder, startups og universiteterne skaber en række synergieffekter.
− At skabelsen af klyngesamfund og øget samarbejde må forventes at skabe vækst, understøttes af de erfaringer, som er dokumenteret i
DTU Science Park, hvor:
− 75% af virksomhederne vækstede i 2017, og 82% lancerede nye produkter
− 67% af virksomhederne samarbejder med andre virksomheder i DTU Science Park, og 55% samarbejder med DTU

•

Som nævnt behøver alle effekter ikke at blive genereret i Hvidovre Kommune, idet underleverandører fx kan høre hjemme i nabokommuner,
ligesom nye medarbejdere i kommunen kan vælge at bosætte sig i andre kommuner, men i ovennævnte tilfælde skabes en samlet
samfundsmæssig gevinst.

Alene beskæftigelsesmæssige effekter i Hvidovre Kommune og de nærliggende kommuner
•

I tillæg til ovennævnte effekter, der både påvirker beskæftigelsen og BNP-væksten, vil der være en række effekter ved skabelsen af Avedøre
Holme II, der alene påvirker beskæftigelsen i Hvidovre Kommune og nabokommunerne positivt, men på bekostning af beskæftigelsen i en
række andre kommuner.

•

Hvis en virksomhed blot flytter fra en anden lokation i kommunen til Avedøre Holme II, er det klart, at de afledte effekter vil udeblive, og det
samme vil til dels gælde, hvis en virksomhed flytter fra en anden nærliggende kommune til Hvidovre Kommune, idet virksomheden så ofte vil
holde fast i gamle underleverandører mv.

•

Flytter en virksomhed til Hvidovre Kommune fra en anden kommune i landet, der har en vis afstand fra Hvidovre Kommune, må det dog
forventes, at visse indirekte og inducerede effekter følger med, fordi den nye virksomhed i højere grad vil trække på lokal arbejdskraft.
Skabelsen af Avedøre Holme II må således forventes at forårsage en yderligere afledt jobskabelse (såkaldt indirekte og inducerede job) i
Hvidovre Kommune og nabokommunerne end de ovenfor beskrevne.
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Afledte effekter

Ifølge Copenhagen Capacity vil spillover-effekten fra 100 nye job i udenlandske virksomheder inden
for medicinalindustrien være ca. 76 mio.kr. i BNP-bidrag.
Beregning af afledte effekter fra udenlandske investeringer
•

Er de nye aktiviteter resultatet af udenlandske investeringer, vil der potentielt være en produktivitetseffekt i resten af erhvervslivet. De
udenlandske virksomheder kan have en positiv afsmittende effekt – underleverandørerne bliver mere professionelle, de dygtige medarbejdere
spredes med tiden til andre virksomheder, konkurrencen øges m.m.

•

Udenlandskejede virksomheder i Danmark betaler i gennemsnit 8% højere lønninger end danskejede virksomheder 1, dels fordi de udvælger
nogle af de bedste folk, dels på grund af en række andre faktorer såsom læringseffekter og viden opbygget på jobbet.

•

Ifølge Copenhagen Capacity beløber spillover-effekten fra 100 beskæftigede sig til yderligere 76 mio.kr. i BNP-vækst, hvis der er tale om
skabelsen af job i nye udenlandske virksomheder. Den samlede BNP-effekt som følge af udenlandske investeringer løber her op i 526 mio.kr.
BNP-bidrag
Mio.kr.

Direkte

Udenlandske greenfield-investeringer

261

Indirekte

Inducerede
80

Spillover

110

I alt
76

526

•

Er der tale om udenlandske virksomheder, vil fortrængningen endvidere ofte være mindre ifølge Copenhagen Capacity. Dette skyldes bl.a., at
aktiviteterne typisk ikke retter sig mod afsætning på det danske marked, men mod at styrke fx nordiske operationer eller udvikle noget til det
globale marked fra Danmark. Fortrængningen vil derfor være større, når der er tale om en dansk industripark, hvor det måske i betydeligt
omfang handler om, hvor virksomheden ligger og ikke, om den ligger i Danmark.

•

For yderligere informationer om afledte effekter som følge af udenlandske investeringer se appendiks 2.

•

1 Erhvervsmæssige rammebetingelser – Analyse af direkte investeringer fra udlandet, Copenhagen Economics, 2016, side 15

Afledte effekter for Avedøre Holme
•

Ovenstående eksempel fra Copenhagen Capacity lægger til grund, at alle job skabes inden for medicinalindustrien, hvilket ikke er tilfældet for
Avedøre Holme II.

•

Flere af de job, der skabes på Avedøre Holme II, er imidlertid inden for erhverv, der ligesom medicinalindustrien er forskningstunge og med
rimelighed vurderes at kunne sidestilles hermed såsom biotech, life science, green tech og upcycling. Alt i alt synes det således repræsentativt
at se på medicinalindustrien som udgangspunkt for, hvordan jobskabelsen og væksten i BNP kan tænkes at være på Avedøre Holme II.
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Afledte effekter

Etableringen af Avedøre Holme II kan potentielt medføre et væsentligt BNP-bidrag
Beregning af afledte effekter
•

Med afsæt i den af Copenhagen Capacity udarbejdede analyse har Deloitte udregnet et skøn for det bidrag til BNP, som skabelsen af Avedøre
Holme II kan medføre. Dvs. at kilden i relation til den samlede potentielle BNP effekt ikke er Copenhagen Capacity men Deloitte, hvor Deloitte
har taget udgangspunkt i Copenhagen Capacitys analyse.

•

Bidraget til BNP vil i sagens natur afhænge af, hvilke typer af virksomheder der vælger at lokalisere sig på Avedøre Holme II.

•

I det tilfælde hvor der etableres 12.000 nye jobs på Avedøre Holme II med karakteristika som jobs i medicinalindustrien jf. beskrivelsen på
side 27-29, og hvor skabelsen af de nye arbejdspladser ikke medfører fortrængning, vil etableringen af Avedøre Holme II have en BNP effekt
på op til ca. 54 mia. kr. Dette er et resultat af, at med disse antagelser bidrager hvert job 100 job med en BNP effekt på 450 mio. kr.

•

Det er samtidig klart, at såfremt nogle af antagelserne ikke materialiserer sig – fx hvis der opstår fortrængningseffekter, eller hvis de skabte
job ikke medfører produktivitetsforbedringer i så stort omfang som antaget – vil BNP bidraget samlet set være mindre end ca. 54 mia. kr.

•

Som nævnt indledningsvist vil sådanne beregninger altid vil have karakter af estimater og vil derfor ikke være eksakte. Desuden skal det
bemærkes, at der i ovenstående eksempel er tale om gennemsnitsberegninger, og at effekterne i praksis vil afhænge af de konkrete aktiviteter
– herunder ikke mindst fortrængningseffekterne.
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Appendiks 1: Øget samarbejde med startups og skabelsen af en
iværksætterkultur
Med skabelsen af klynger tiltrækker Avedøre Holme II iværksættere. En stærk
iværksætterkultur skaber vækst
Skabelsen af en iværksætterkultur
•

Ud over nye virksomheder er en stærk iværksætterkultur afgørende for at skabe vækst og nye arbejdspladser ifølge KL1.

•

Iværksættere kan tilføre markedet nye teknologier og anderledes forretningsmetoder, fordi de kan være en kilde til utraditionel tænkning. Det
bidrager til øget innovation og produktivitet i alle virksomheder. Innovation er således en af de vigtigste kilder til vækst.

•

Ifølge tidligere Erhvervs- og vækstminister, Annette Vilhelmsen2, har Danmark et effektivt og stærkt økosystem til udvikling af startups og kan
tilbyde specialistkundskaber baseret på vores position som verdensledere, fx inden for ICT, life science, clean tech og design.

•

Nogle af Danmarks forcer er ifølge Copenhagen Capacity2, at Danmark tilbyder nemme plug-and-play-måder at etablere forretninger på samt
mulighed for at ansøge om opholds- og arbejdstilladelse til selvstændig drift i landet. Endvidere har Danmark nogle af verdens bedste
rammevilkår for iværksættere, når det gælder fx markedsforhold og skabelse og spredning af viden. En startup-virksomhed med base i
Danmark har let adgang til hele EU. Endelig er arbejdsmarkedet i Danmark meget fleksibelt, ligesom der er en højtkvalificeret og motiveret
talentpool.

•

1 Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, KL , 2015, p. 9

•

2 Attracting promising international entrepreneurs to Denmark, Copenhagen Capacity, 2013

Samarbejde mellem etablerede virksomheder og startups
•

Dansk Industri (DI) konkluderer i en analyse3, at samarbejde
mellem etablerede virksomheder og startups kan bidrage til, at der
skabes nye ideer og produkter.

•

Ifølge en undersøgelse foretaget af DI blandt 466
medlemsvirksomheder (454 etablerede og 12 startups) i
ovenstående analyse gælder, at ca. 40% af de etablerede
virksomheder samarbejder eller har samarbejdet med en startupvirksomheder, og endnu flere ser det som en vej til at udvikle
forretningen. 49% svarer således, at de i høj grad eller i nogen
grad tror, at et samarbejde kan skabe værdi for virksomheden.

•

3 Etablerede virksomheder vil udvikle forretningen sammen med startups, DI, 2018, pp. 1-5
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Appendiks 1: Øget samarbejde med startups og skabelsen af en
iværksætterkultur

Avedøre Holme II skaber de optimale betingelser for samarbejde mellem etablerede
virksomheder og startups. Et sådant samarbejde øger væksten.
Samarbejde mellem etablerede virksomheder og startups
•

Etablerede virksomheder og startups er ellers i mange sammenhænge hinandens modsætninger. Ud over virksomhedernes alder og størrelse,
som åbenlyst er forskellige, er der blandt meget andet typisk tale om forskellige kulturer, måder at arbejde på, syn på risici,
beslutningsprocesser og tilgang til udvikling af nye produkter. På trods heraf – eller måske netop på grund af forskellene – kan et samarbejde
mellem etablerede virksomheder og startups skabe værdi for begge parter.

•

Både etablerede virksomheder og startups ser størst potentiale ved at samarbejde med en virksomhed fra samme branche som dem selv,
selvom andelen af etablerede virksomheder, der ønsker at samarbejde med en virksomhed fra en anden branche, også er høj, jf.
nedenstående figur fra DI, der igen er baseret på en undersøgelse af 466 medlemsvirksomheder (454 etablerede og 12 startups).

Avedøre Holme II skaber optimale betingelser for vækst
•

Med tilblivelsen af Avedøre Holme II og skabelsen af helt nye
øsamfund med fokus på hvert deres teknologiske område skaber
Hvidovre Kommune de optimale rammebetingelser for, at en
iværksætterkultur samt øget samarbejde mellem etablerede og nye
virksomheder kan opstå.

•

Det skyldes, at skabelsen af små communities, hvor flere
virksomheder har samme fokusområder, skaber et kreativt og
innovativt miljø, hvilket netop tiltrækker iværksættere.
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Appendiks 2: Tiltrækning af udenlandske investeringer

Udenlandske virksomheder har en positiv effekt på beskæftigelsen og produktiviteten i
modtagerlandet
Udenlandske investeringer skaber vækst
•

Internationale virksomheder i Danmark er vigtige for vækst og skabelse af nye arbejdspladser.

•

Detaljerede målinger foretaget af Copenhagen Economics for EU-Kommissionen viser, at over tid og på tværs af lande i EU har indadgående
direkte udenlandske investeringer (FDI) en positiv effekt på beskæftigelsen og produktiviteten i modtagerlandet.

•

Direkte udenlandske investeringer kan have bredere samfundsøkonomiske gevinster, jf. Copenhagen Economics 1:

Vidensoverførsel: Udenlandske virksomheder har ofte høj produktivitet, og deres tekniske, operationelle og ledelsesmæssige viden
kan komme danske virksomheder til gode, når de handler med dem eller ansætter deres medarbejdere
Øget konkurrence: Udenlandske investeringer, der udvider kapitalapparatet, øger efterspørgslen efter input. Et større
hjemmemarked giver eksisterende leverandører mulighed for at høste stordriftsfordele, tiltrække nye leverandører og øge
konkurrencen. Det gavner produktiviteten i samfundet.
Signalering: Når mange udenlandske virksomheder vælger at etablere sig i samme land, sender det et signal om, at markedet er
attraktivt. Er FDI forbundet med vidensoverførsel og øget produktivitet, vil denne effekt være selvforstærkende.

•

Synspunktet bakkes op af Copenhagen Capacity3, der ligeledes fremhæver, at udenlandske entreprenører bidrager til vækst og jobskabelse og
bringer international ekspertise til det hjemlige entreprenørmiljø.

•

Virksomheder, der etablerer sig i andre lande, er dog som regel store, globalt orienterede og højproduktive virksomheder, jf. Copenhagen
Economics. Der er også en tendens til, at multinationale virksomheder opkøber virksomheder med høj produktivitet.

•

At udenlandske virksomheder skaber mere værdi fremgår også af figuren nederst på næste side.

•

1.Erhvervsmæssige Rammebetingelser – Analyse af direkte investeringer fra udlandet, Copenhagen Economics, 2016, p. 13

•

2 Attracting promising international entrepreneurs to Denmark, Copenhagen Capacity, 26. februar 2013
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Appendiks 2: Tiltrækning af udenlandske investeringer

Ifølge Copenhagen Economics har Danmark gået fra at være det 6. til det 15. bedste land målt
på rammebetingelser for direkte udenlandske investeringer
Danmark har tabt terræn
•

Ifølge Copenhagen Economics har Danmark imidlertid ikke haft samme gode udvikling i forhold til at tiltrække direkte investeringer fra
udlandet som vores nabolande i de seneste år. Direkte investeringer i Danmark har således udviklet sig fladt og betydeligt langsommere end i
de fleste andre lande i Nordvesteuropa.

•

FDI Attractiveness Scoreboard1, der sammenligner 18 rammebetingelser med betydning for direkte investeringer på tværs af 44 lande i og
uden for EU, viser, at Danmark er gået fra at være det 6. bedste land i 2009 til i 2014 at være det 15. bedste land målt på rammebetingelser
for direkte investeringer.

•

To af de 10 rammebetingelser, hvor Danmark har tabt terræn, er udviklingen af klynger, særlige kompetencer samt samarbejder mellem
universiteter og industrien.

•

Klynger styrker virksomhedernes synlighed nationalt og internationalt og kan dermed bidrage til at tiltrække flere investeringer og arbejdskraft
til landet, bl.a. gennem fælles branding.

•

Med skabelsen af Avedøre Holme II, herunder klynger baseret på samarbejde mellem startups og etablerede virksomheder samt som
videninstitutioner, kan Hvidovre Kommune alt andet lige skabe et investeringsklima, der kan øge tiltrækningen af udenlandske investeringer.

•

1 Erhvervsmæssige rammebetingelser – Analyse af direkte investeringer fra udlandet, Copenhagen Economics, 2016, pp. 24-27, 30-34

Virksomheder

1,4%

Omsætning

Udenlandske virksomheder i Danmark udgør
1,4% af det samlede antal virksomheder.

•

Omsætningsmæssigt er der dog tale om en
større dominans på det danske marked, hvor
udenlandske virksomheder udgør 19% af den
samlede omsætning.

•

Udenlandske virksomheder udgør 23% af
beskæftigelsen i Danmark.2

•

2 Erhvervsmæssige rammebetingelser – Analyse af direkte investeringer
fra udlandet, Copenhagen Economics, 2016, p. 15
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Appendiks 3: Litteraturliste

Litteraturliste
•

Kommunale veje til vækst i et Danmark i forandring, et katalog til inspiration og politikudvikling på erhvervs- og vækstområdet, Kommunernes
Landsforening, 2015
− http://www.kl.dk/ImageVaultFiles/id_76691/cf_202/Kommunale_veje_til_v-kst_i_et_DK_i_forandring_-_20.PDF

•

Erhvervsmæssige Rammebetingelser – Analyse af direkte investeringer fra udlandet, Copenhagen Economics, 2016
− https://www.copenhageneconomics.com/dyn/resources/Publication/publicationPDF/4/364/1474291332/copenhagen-economics-2016erhvervsmaessige-rammebetingelser.pdf

•

Sammen om vækst, Ni danske business regions, Kommunernes Landsforening, 1. udgave, 1. oplag, 2016
− Link til rapport på: http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Erhvervs--og-regionaludvikling/Viden-og-analyser/Tal-og-analyser/

•

Vision for udvidelse af Avedøre Holme. Dialogmøde med Deloitte 2. okt. 2018, Hvidovre Kommune, 2018

•

Ny rapport: Det betaler sig for kommuner at skabe vækst, Økonomi- og Indenrigsministeriet, 14-03-2014
− https://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2014/mar/ny-rapport-det-betaler-sig-for-kommuner-at-skabe-vaekst/

•

Attracting promising international entrepreneurs to Denmark, Copenhagen Capacity, 2013
− http://www.copcap.com/newslist/2013/attracting-promising-international-entrepreneurs-to-dk

•

DTU Science Park hjemmeside: https://dtusciencepark.dk og i særdeleshed: https://dtusciencepark.dk/community/highlights/,
https://dtusciencepark.dk/community/ og https://dtusciencepark.dk/virksomheder/

•

Kalundborg Symbiosis hjemmeside: http://www.symbiosis.dk/

•

Etablerede virksomheder vil udvikle forretningen sammen med startups, DI Analyse, September 2018
− https://www.danskindustri.dk/arkiv/analyser/2018/9/etablerede-virksomheder-vil-udvikle-forretningen-sammen-med-startups/’

•

Erhvervsfremme Under Lup, Irisgroup, August 2017, p. 40. Uddrag af rapport tilvejebragt af Hvidovre Kommune

•

Oversigt over udenlandske virksomheder i Hvidovre modtaget fra Copenhagen Capacity og delt med Deloitte i mail af 31.10.2018 fra Karen
Brehm Sørensen

•

Budgetterede skatteindtægter og driftsudgifter for Avedøre Holme II, Hvidovre Kommune, Center for Økonomi og Analyse, team Analyse

•

Estimater fra Copenhagen Capacity for direkte og afledte effekter ved etablering af et erhvervsområde
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