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Silkeborg Kommune skaber rammer, 
der giver din virksomhed plads og 
mulighed for at vokse og udvikle 
sig. Det betyder, at vi ser muligheder 
og vil gå langt for, at vi i fællesskab 
finder løsninger, så du kan indfri din 
virksomheds ambitioner. 

Dette er en oversigt over nogle af de 
services du kan trække på i Silkeborg 
Kommune, så det bliver nemmere for 
dig at udvikle din virksomhed.



En indgang til rådhuset 
Silkeborg Kommunes erhvervstaskforce er din indgang til hele Rådhuset. Få hjælp  
til komplekse sager, køb af erhvervsjord eller andre større udviklingsplaner. Du kan  
også ringe, hvis du er i tvivl om, hvor du skal henvende dig, for at få svar på netop  
dit spørgsmål. 

Du får svar inden for 24 timer
Ring på tlf. 2090 1368 eller skriv på erhverv@silkeborg.dk 

Få besøg af borgmesteren
Hver uge besøger borgmester Steen Vindum en virksomhed.  
Vil du også have besøg og få en personlig snak med borgmesteren?

Skriv direkte til  
Steen.Vindum@silkeborg.dk

Vi er klar til at hjælpe



Find gode grunde på mobilen 
Er du på udkig efter bolig- eller erhvervsgrunde i Silkeborg Kommune? Vi har den  
byggegrund, der passer til dine behov. Med vores app, Grunde i Silkeborg, får  
du alle de informationer om byggegrundene, som du har brug for. Drej hjulet i  
appen, tag på opdagelse og få overblik lige på stedet!

Scan QR-koden og hent appen med det samme

Erhvervsgrunde ved Silkeborgmotorvejen
Når du køber erhvervsjord langs Silkeborgmotorvejen, får du:  
•	 Én	fast	kontaktperson	i	Silkeborg	Kommune,	der	tager	sig	af	din	sag	fra	start	til	slut	
•	 Byggetilladelse	inden	for	20	dage	
•	 Gratis	indledende	møde	med	privat	byggerådgiver	
•	 Hjælp	gennem	spændende	referenceprojekter
•	 Gratis	visualisering	af	udsigten	fra	din	nye	bygning	og	synligheden	fra	motorvejen.
•	 Tilbud	om	dialog	med	andre	virksomheder	i	området
•	 Et	års	gratis	medlemskab	af	erhvervSilkeborg	Business

Interesseret i grunde ved Silkeborgmotorvejen? Allan Iversen på mobil 2447 9389 

Masser  
af gode grunde

play appstore



Silkeborg Kommune vil gerne handle lokalt, hvis du er bedst til prisen. Det gælder  
både i forhold til varekøb og tjenesteydelser og på bygge- og anlægsområdet.  
Samtidig vil vi gerne styrke vores lokale virksomheders kompetencer i handel  
med det offentlige.

Vi tilbyder bl.a.: 

•	 Informationsmøder	om	offentlige	udbud	og	Silkeborg	Kommunes	udbudsplan
•	 Workshop	og	praktisk	erfaring	med,	hvordan	din	virksomhed	vinder	offentlige	udbud
•	 Hjælp	til	at	komme	godt	i	gang	med	E-handel

Følg med i Silkeborg Kommunes udbud på  
www.silkeborgkommune.dk/erhverv

Vil du være leverandør 
til Silkeborg Kommune?



Er du interesseret i erhvervsnyheder eller nye udbud fra Silkeborg Kommune?  
Så tilmeld dig vores nyhedsservice i kategorierne ”erhverv” og ”udbud”. Så får  
du en mail, når der er nyt indenfor erhverv og udbud i kommunen.

Tilmeld dig på www.silkeborgkommune.dk/erhverv

Er du særligt interesseret i nyheder om Silkeborgmotorvejen kan du få en nyhedsmail 
med nyt om motorvejen.

Tilmeld dig på www.silkeborgmotorvejen.dk

Få erhvervsnyheder  
på mail?



Har du brug for nye medarbejdere 
JobcenterErhverv kan hjælpe din virksomhed med at finde de medarbejdere,  
du står og mangler. 

Ring til JobcenterErhvervs hotline for virksomheder på tlf. 8970 5757

erhvervSilkeborg – et stærkt netværk
erhvervSilkeborg er Danmarks stærkeste erhvervsråd med over 1000  
medlemsvirksomheder. erhvervSilkeborg tilbyder en bred palette af produkter  
og services for områdets virksomheder fx iværksætter- og virksomhedsrådgivning,  
udlejning af lokaler, og hjælp til eksport og internationalisering.

Læs mere om hvad erhvervSilkeborg kan hjælpe din virksomhed med på  
www.erhvervsilkeborg.dk eller ring til erhvervsdirektør Torben Vilsgaard  
på mobil 2926 0000

Nye medarbejdere?  
Eller brug for et godt råd?



At Silkeborg Kommune har opstillet præcise  
servicemål for vores service til erhvervslivet?  

Det betyder bl.a. at vi lover dig en byggetilladelse 
senest 20 arbejdsdage efter vi har modtaget alle 
oplysninger til sagens behandling.

Læs mere og se alle vores servicemål på  
www.silkeborgkommune.dk/erhverv

Silkeborg – vi får det til at ske


