Kontaktpersoner
Ny bebyggelse, udvidelse af eksisterende
virksomheder eller ændret anvendelse:
byggeri@viborg / 87 87 52 16 eller 87 87 52 17

Start og udvikling af virksomhed samt
leje af erhvervslokaler:
ver@ver.dk / 87 25 51 51

Chef for Byggeri og Miljø, Niels Eriksen,
ner@viborg.dk / 87 87 56 00

Erhvervsdirektør Henrik Hansen,
hhansen@ver.dk / 87 25 51 51
www.ver.dk

Jobcenter, arbejdskraft og
sygedagpenge m.m.
Jobcenter Viborgs hotline: 87 87 42 42
Arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil,
cbu@viborg.dk / 87 87 49 00
Lokal- og kommuneplanlægning:
plan@viborg.dk / 87 87 86 31
Planchef Karl Johan Legaard,
kjl@viborg.dk / 87 87 55 50
Miljøforhold:
virksomhedsmiljoe@viborg.dk / 87 87 56 09
eller naturogvand@viborg.dk / 87 87 55 66
Chef for Natur og Vand Jørgen Jørgensen,
jojo@viborg.dk / 87 87 55 69
Chef for Byggeri og Miljø, Niels Eriksen,
ner@viborg.dk / 87 87 56 00

Erhvervsservice
i Viborg Kommune

Øvrige kontaktpersoner
Uanset hvad din henvendelse drejer
sig om, har du også mulighed for at
kontakte en af nedenstående kontaktpersoner, herunder også hvis du savner
fremdrift i en igangværende sag.
Lasse Jacobsen
Kommunaldirektør
Tlf.: 87 87 80 01 / 51 58 48 78
Mail: lj@viborg.dk
Anders Holm
Erhvervs- og udviklingschef
Telefon 87 87 86 00
Mail: andh@viborg.dk
Hans Jørn Laursen
Direktør Teknik & Miljø
Telefon 87 87 55 00
Mail: hajl@viborg.dk

Erhverv

Køb og salg af erhvervsjord:
teknik-miljoe@viborg.dk / 87 87 50 06
Specialist Jørn Ø. Nielsen,
jon@viborg.dk / 87 87 50 15
Chef for Trafik og Veje Per Christensen,
pch@viborg.dk / 87 87 50 01

Læs mere på viborg.dk/Erhverv

Denne folder giver dig et hurtigt overblik over de væsentligste muligheder for erhvervsservice i Viborg Kommune, samt hvem du kan kontakte for yderligere information og vejledning.

Erhvervsservice i Viborg Kommune
Viborg Kommune er en af de bedste danske kommuner at drive
virksomhed i. Vi lægger stor vægt på en hurtig, effektiv og kompetent servicering af virksomheder, iværksættere samt virksomheder
som overvejer etablering i Viborg kommune. I dialog og samarbejde
med virksomheder og erhvervslivet arbejder vi løbende på at skabe
de bedst mulige rammer for drift, vækst og udvikling af virksomhederne i kommunen. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis
du har spørgsmål, gode ideer til projekter eller udfordringer.

Start og udvikling af din virksomhed

ViborgEgnens Erhvervsråd yder lokal erhvervsservice i Viborg Kommune. Få individuel råd og vejledning til opstart af ny virksomhed
eller udvikling af din eksisterende virksomhed. Du kan også deltage
i kurser, informationsmøder og forløb sammen med andre iværksættere og virksomheder.

Salg af erhvervsjord

Viborg Kommune har erhvervsjord til salg flere steder i kommunen
og hjælper meget gerne med at finde den placering, der både matcher dine ønsker og dine behov til anvendelsen af erhvervsjorden.

Leje af erhvervslokaler

Er din virksomhed på udkig efter nye, eller ekstra erhvervslokaler, så
kan ViborgEgnens Erhvervsråd hjælpe dig.
ViborgEgnens Erhvervsråd deltager ikke aktivt i salg og udlejning,
men kan etablere kontakt til relevante sælgere og udlejere.

Jobcenter, arbejdskraft og sygedagpenge m.m.

Jobcenter Viborg står klar til at hjælpe din virksomhed med rekruttering, uddannelse og opkvalificering og hjælp til fastholdelse af
medarbejdere. Hos Jobcenter Viborg kan din virksomhed desuden få
information og rådgivning om forebyggelse af sygefravær, sygedagpenge, fleksjob, voksenlærling, virksomhedspraktik, jobrotation, løntilskud og øvrige tilskudsordninger.
Jobcenter Viborg guider din virksomhed i de mange muligheder og
hjælper med at sikre, at din virksomhed har den rigtige arbejdskraft
både i dag og i fremtiden.

Ny bebyggelse, udvidelse af eksisterende virksomheder
eller ændret anvendelse
Byggeri, udvidelse, renovering og ændret anvendelse af bygninger
er reguleret af regler og lovgivning, som skal sikre sundhed, natur,
miljø, tilgængelighed, energi og sikkerhed. Viborg Kommune står
klar til at rådgive din virksomhed om mulighederne for udnyttelse
af grunde og bygninger samt hvilke regler, der gælder for det konkrete område.

Forhåndsdialog: Viborg Kommune anbefaler virksomheder at gøre
brug af muligheden for forhåndsdialog med kommunen i forbindelse med byggerier, udvidelser eller større renoveringer. Formålet med
dialogen er at drøfte din projektidé, få en hurtig afklaring af hvad der
er muligt, hvor der kan være begrænsninger, hvilke oplysninger om
byggeriet din virksomhed skal levere, om der evt. skal indhentes særlige tilladelser eller ændres i lokaleplan osv. En forhåndsdialog sikrer,
at din sag kommer godt i gang, mindsker omkostninger og sagsbehandlingstid og du kan komme hurtigere i gang med dit projekt.
Sagsbehandlingstider: Viborg Kommune arbejder hele tiden på at
yde en professionel og hurtig sagsbehandling. Foreligger alle nødvendige oplysninger, kan en byggetilladelse gives indenfor få dage
eller uger. Sagsbehandlingstiden vil variere afhængigt af, hvilket
projekt du ønsker at gennemføre, herunder placering, evt. behov for
høring eller tilladelser og hvor hurtigt din virksomhed kan levere de
nødvendige oplysninger om projektet.
Brug privat rådgiver: Det kan i mange tilfælde være en god idé, at
du knytter en privat rådgiver til dit projekt. Private rådgivere kender
den generelle lovgivning, har erfaring med hvilke oplysninger der
skal tilvejebringes, byggeansøgninger og kan hjælpe din virksomhed gennem hele processen. Medbring meget gerne rådgiveren allerede ved forhåndsdialogen med kommunen.

