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Erhvervs område 
Lund

Drømmer din virksomhed om en grund med synlighed, hvor 
du er tæt på det hele? Så er erhvervsområdet i Lund noget 
for dig. Her får du en attraktiv og fremtidssikret placering helt 
tæt på både motorvej, landevej og Lund som er et byområde 
i kraftig vækst. Erhvervsområdet ligger lige ved motorvejs-
afkørsel 56, og der er rigtig gode muligheder for eksponering 
i rundkørslen til byen Lund. Erhvervsområdet er derfor oplagt 
til virksomheder, der ønsker en synlig placering og samtidig 
vil give gode adgangsforhold og ideelle muligheder for sine 
medarbejdere. I området er der mulighed for at etablerer 
virksomheder der sælger pladskrævende vare grupper som fx 
byggemarkeder eller bilhandel ligesom der er plads til mindre 
håndværksvirksomheder.

BRIAN INGVARD CHRISTIANSEN
Projektchef, salg af erhvervsjord

Erhvervsgrunde i Horsens

erhvervsgrunde.horsens.dk/lund

Se mere

Pladskrævende, varegrupper, 
mindre håndværksvirksomheder 

Anvendelse

Lige ved E45 og afkørsel 56

Synlig placering ved 
indgangsporten til Lund

Erhvervsgrundene udstykkes i 
størrelse efter jeres behov

Infrastruktur

Synlighed

Grundareal

Vi arbejder for og med jer

Partner

HORSENS
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ERHVERVSOMRÅDET 
LUND

Når du køber erhvervsjord 
af os, får du altid: 

Én fast kontaktperson hos Horsens   
 Kommune

Hurtig og smidig byggesagsbehandling

Tilbud om gratis indledende møde 
 med privat rådgiver

Tilbud om gratis hjælp til rekruttering 
 af  medarbejdere

Et års gratis medlemskab af 
 BusinessHorsens, så du hurtigt bliver 
 en del af et stærkt lokalt netværk

 En stærk kulturby lige om hjørnet, 
 med masser af events og skønne 
 oplevelser året rundt

 En stærk kulturby lige om hjørnet,  En stærk kulturby lige om hjørnet,  En stærk kulturby lige om hjørnet, 



30 min. i bil
191.000 personer 
mellem 16-65 år

1 time i bil 
1,1 mio. personer 
mellem 16-65 år

Antal indbyggere 
i Horsens Kommune

Årlig befolknings tilvækst 
i Horsens Kommune

Erhvervsrettede uddannelser 
og internationale studerende

Hurtig byggesagsbehandlingDækningsafgift

91.000+

1.000 Studieby

Fremdrift0%

Potentiel 
arbejdskraft 

Brian Ingvard Christiansen
Projektchef salg af erhvervsjord

T: 23 37 31 92

M: bin@horsens.dk

Jeppe Keller
Leder af erhvervsudvikling

T: 51 49 02 42

M: jkej@horsens.dk

www.horsens.dk

Vi er til for dig
Horsens er en attraktiv og dynamisk erhvervskommune, og vi glæder os til at 

blive din samarbejdspartner. Vi er altid klar til at hjælpe - hele vejen.

Fyld fritiden op med smuk natur, 
kantet kultur og nye fællesskaber

Fyraften


