
Gribskov Center for Håndværk, Produktion og Kreativ Virksomhed (arbejdstitel)
Ansøgning vedr. pilotfase ’Scan Factory’ og model for samarbejde mellem Gribskov Erhvervscenter 
A/S, ErhvervGribskov, Gribskov Kommune og Scan Shipping
Baggrund: 
Gribskov og omkringliggende kommuner er karakteriseret ved en større koncentration af håndværks- og 
industrivirksomheder, og der er ligeledes en koncentration af iværksættere rettet mod ’håndens fag’. Hvor 
Danmark generelt tidligere har fokuseret viden og videnvirksomheder er der sket et skifte mod en øget 
interesse for at understøtte produktionsvirksomheder for at imødegå udflytning af arbejdspladser og for ikke 
at miste den praktiske ekspertise i Danmark. I vor proces med at strukturere kontorhotellet for iværksættere i 
de mere liberale og serviceorienterede brancher, har vi også overvejet, hvordan man kunne understøtte 
iværksættere af mere håndværks- og produktionsorienteret natur.

Gribskov Erhvervscenter A/S tog – sammen med F5 i Halsnæs - i forsommeren mod en invitation til et 
indledende møde med et privat konsulentfirma, der havde udarbejdet et koncept for Hørsholm Kommune, 
hvor man oprindeligt planlagde en større satsning mod industri/håndværkscenter for iværksættere og mindre 
virksomheder i Auderødlejren – et projekt der senere måtte opgives grundet fredningsbestemmelser og andre
modsatrettede problematikker. 

Samtidig har Hørsholm Kommune efterfølgende givet konsulentfirmaet retten til frit at anvende det 
udarbejdede koncept frit i samarbejde med fx andre kommuner, mens man i Hørsholm også er interesseret i 
at holde sig orienteret om, hvorvidt kommunens virksomheder kunne få adgang til et sådant center, hvis det 
skulle blive materialiseret i en nærliggende område. Gribskov Erhvervscenter og F5 har derfor uden 
yderligere bindinger indvilliget i at være på udkig efter eksisterende faciliteter af en størrelse og beliggenhed 
af relevans for dette koncept (se nedenfor).

Konceptet - Center for Industri, Håndværk og Kreative Virksomheder: 
I vor optik er den mest realistiske løsning at skabe et miljø, hvor ovenstående typer af virksomheder under 
samme tag kan få lokaler til en god pris og samtidig interaktion/netværk med andre iværksættere og mindre 
virksomheder, for derigennem at skabe en vis dynamik og få centralt adgang fx til rådgivning fra Gribskov 
Erhvervscenter og vort netværk. Det næste lag i konceptet er at have en så kritisk masse af virksomheder, at 
der kan skabes nogle fælles funktioner på tværs fx anvendelse af samme bogholder, markedsføringsperson 
o.lign. Det tredje lag er en synergi på udstyr, fx anskaffelse af en fælles 3D printer og lign. Som 
udgangspunkt vil de efterfølgende lag kræve tilstedeværelsen af et stort antal virksomheder (i konceptoplæg 
40-50) og et nøje styret fælles behov for udstyr, hvilket vi på dette tidspunkt ikke vil tage ind i 
overvejelserne, da konceptet står udmærket på den fælles facilitet alene og den derved skabte dynamik 
virksomhederne og fx Erhvervscentret imellem.

Identificeret facilitet – Scan Factory (tidligere Lemvig Müller), Mårumvej 260: Gribskov 
Erhvervscenter og Gribskov Kommune havde i august et møde med Scan Shipping direktør Morten Japaelt 
og landeansvarlig for Danmark Jens Agerskov, hvor faciliteten besigtigedes og mulige modeller for 
samarbejde omkring en udnyttelse af Scan Factory til iværksætterformål diskuteredes. Senest er et mere 
konkret samarbejdsforslag blevet sendt til Scan Shipping og et møde for endelig bekræftelse, diskussion af 
modellen er sket løbende frem til nu.

Samarbejdsmodel fase I, konceptafprøvning og rekruttering: Denne ansøgning om tilskud til opstart af 
Scan Factory-projektet omhandler primært fase I, hvor konceptet skal strømlines og gøres klar til udrulning 
samt identifikation af mulige lejere over en geografi, der kunne dække Gribskov, Halsnæs, Hørsholm og 
måske Helsingør. Projektets bæredygtighed på parametre som nem adgang til håndværks- og 
produktionsfaciliteter i Gribskov for vore lokale iværksættere, samt vurdering af attraktivitet for 
udefrakommende virksomheder vil blive afprøvet i denne pilotfase, samtidig med at de første lejere skal 
sikres til centret/Scan Factory.
Modellen i denne fase, vil være at der til GEC bliver allokeret et areal (500-1000 m2, afhængig af valg af hal
indledningsvis) til Gribskov Erhvervscenter A/S (Gribskov Kommune og Erhverv Gribskov), hvor vi til en 
symbolsk, progressiv lejeomkostning i opbygningsfasen kan etablere Iværksætterfabrikken i eget navn. 

Der vil blive indgået en lejeaftale, hvor Scan Shipping reserverer det nævnte areal og klargører den enkelte 
arbejdsstation på det berammede område efterhånden og GEC udlejer til virksomhederne, med efterfølgende 



pro-rata leje for området til Scan Shipping. 

Leje til betaling af virksomheder og GEC fastsættes i henhold den investering, Scan Shipping evt. skal 
foretage til klargøring, samt estimat for markedspris på fabrikslokaler i landzoner. Det bemærkes, at typen af 
virksomheder der er passende lejere i Iværksætterfabrikken forventes at kunne, alt andet lige, benytte 
faciliteten med begrænset behov for yderligere klargøring. Der vil blive stilling til sådanne behov fra gang til
gang. 

Da Scan Shipping og ejeren Arne Simonsen er meget interesserede i alle typer iværksættere inklusive 
industri og håndværk, er der herudover blevet lovet betydelig økonomisk støtte til vor opstart af projektet 
jævnfør nedenstående budget, næste side:

Budget Iværksætterfabrik / Center for Håndværk, Industri og Kreative Virksomheder fase I: 
Følgende vil være budgettet for et pilotprojekt til afdækning af projektets relevans, identifikation af 
virksomheder i Gribskov, omkringliggende kommuner og rekruttering af det første hold firmaer:

Endeligt koncept, samarbejdsmodel, køreplan 10 GEC timer     4.000

Beskrivelse af centrets diverse tilbud, 
brancheorienteret & ekstern konsulent

10 GEC timer     4.000
10 timer             4.500

Dialog med omkringliggende kommuner vedr. 
interesse & ekstern konsulent

15 GEC timer     6.000
10 timer             4.500

Identifikation af iværksættere/mindre virksomheder 15 GEC timer     6.000

Scan Shipping – management & projektledertid i 
Gribskov og omkringliggende kommuner  & ekstern

50 SCSH timer 20.000
20 timer      9.000

Møderække med identificerede iværksætter/mindre 
virksomheder i Gribskov, andre kommuner + ekstern

40 GEC timer   16.000
 300 timer        135.000

Workshop med konceptejer (Lyceum) med 
interessenter (kommunale, erhvervskontorer, Scan 
Shipping m.v.)

  25.000

Scan Shipping ressourcer, lokaler (møder, 
workshops) div.

15.000

Annoncering og PR diverse    20.000

Deltagelse i formalia vedr. indretning af pladser og 
anden praktik for rekrutterede virksomheder + 
ekstern

 25 timer    10.000
    50 timer     22.500

Evaluering af fase I og anbefaling for GEC, EG, GK 10 GEC timer        4.000

Involvering i fase II + ekstern konsulent 10 timer                4.500

I alt pilotfase GEC, ekstern konsulent, annoncering,                                    
workshop, rekruttering og indflytning af første firmaer                                                 DKK 310.000

Budgettets fordeling til opstart og igangsættelse af dette projekt vil således blive en fordeling mellem 
parterne af de ovenfor beskrevne omkostninger med 185.000 DKK til Scan Shipping, og et hermed ansøgt 
beløb fra Gribskov Kommune på 125.000 DKK
Uden Scan Shippings bidrag, velvilje og accept af ovenstående model og samfinansiering, vil projektet 
isoleret ikke kunne gennemføres af Gribskov Erhvervscenter og Gribskov Kommune,

Gribskov Erhvervscenter
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