
Anders Hjulmand, formand for Erhverv Norddanmark, hepper på Aalborg Byråd i et entusiastisk indlæg i 

Nordjyske 23. september. ”Kom så, Aalborg!” Gør alt, hvad I kan som kommune for at gøre det attraktivt at 

drive erhverv i Aalborg. Se til, hvordan andre vakse kommuner som Odense og Horsens griber udfordringen 

an. Hjulmand kommer med konkrete handlingsanvisninger som nedtrapning af dækningsafgiften og 

fjernelse af byggesagsgebyr. Det konservative Folkeparti kan ikke være mere enig med Erhverv 

Norddanmark. Dækningsafgiften er en særskilt beskatning af erhvervslivet. Byggesagsgebyr er 

brugerbetaling, som i særlig grad tynger erhvervslivet.  

Indtil nu har det været svært at trænge igennem med ønsket om fjernelse eller nedtrapning af 

dækningsafgiften, men ved 1. behandling af byrådets budget for 2014 lød der positive toner. De borgerlige 

partier: Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti var positive. Desværre er det andre toner, der lyder fra 

Socialdemokratiet. Partiets borgmesterkandidat Thomas Kastrup-Larsen hævder, at fjernelse af 

dækningsafgiften er et ønske, som han aldrig har mødt fra nogen enkelt erhvervsvirksomhed. Det er en 

organisationsting, noget som Erhverv Norddanmark siger, fordi de synes, de skal. For det enkelte medlem 

betyder dækningsafgiften ingenting. Der udvises tværtimod stor forståelse for, at en god kommunal 

erhvervsservice koster.  Hvis Kastrup-Larsen ellers hører rigtigt, kan man undre sig over, at 

erhvervsvirksomhederne ikke beder om at få lov at betale endnu mere i dækningsafgift, så de kan få en 

endnu bedre service. For service kan bestemt forbedres. Mon ikke mange borgere studser, hvis de hører, at 

det koster en erhvervsvirksomhed ½ million kr. at få behandlet en byggesag om en bygning på 10000 m2 i 

Aalborg Kommune?  

Da dækningsafgiften beregnes ud fra forskelsværdien mellem grundværdi og ejendomsværdi, er det klart, 

at det beløb, som den enkelte virksomhed skal betale, varierer. Der er tale om millionbeløb for de største 

virksomheder og små beløb for de mindste virksomheder. Men uanset størrelse skal dækningsafgiften væk! 

Den er en omkostning for erhvervslivet og dermed en belastning for konkurrenceevnen. Og det er nu, vi 

skal i gang. Aldrig før i mine 12 år i Aalborg Byråd har vi haft så fordelagtige økonomiske vilkår for 

budgetlægning som i år. ”Kom så, Aalborg!”  


