
Oprettelse af Inkubator/Væksthotel for Iværksættere i Gribskov Kommune 

Inkubator for Iværksættere er stedet, hvor kombinationen af fysisk kontorfællesskab og løbende rådgivning 

både fra Gribskov Erhvervscenter, vore partnere for vækst (Iværksætterhus, Væksthus 

Hovedstadsregionen, Eksportrådet m.v.) samt private konsulenter kan blive en del af et attraktivt tilbud for 

iværksættere og mindre virksomheder i Gribskov. Endvidere kan det gøre det enklere og mere attraktivt for 

nye iværksættere at flytte til Gribskov.  

Inkubator i tilknytning til Gribskov Erhvervscenter A/S 

Vi har i Gribskov Erhvervscenter A/S mulighed for at skabe en inkubator og dermed give iværksættere/ 

lejere direkte adgang til daglig støtte og rådgivning, inklusive den sparring iværksætterne giver hinanden 

indbyrdes.   

Mange iværksættere arbejder fra deres private hjem. De fleste erkender dog, at de savner/mangler 

udadvendte kontakter, inspiration og sparring, både med ligesindede og rådgivere. Det er vores antagelse, 

at en fysisk nærhed til bl.a. rådgivning og netværk vil øge muligheden for iværksætternes vækst og 

overlevelse, ikke mindst fordi vores kendskab til deres ønsker, behov og udfordringer kan blive vendt på 

nærmest daglig basis.  

Modsat kan manglende daglig omgang med ligesindede og direkte adgang til professionel sparring føre til, 

at man opgiver sin virksomhed, går konkurs, bliver ledig og/eller søger tilbage på jobmarkedet. Er der ikke 

et fornuftigt udbud af job i kommunen, kan det føre til, at man vælger at flytte efter nyt job, hvilket giver et 

tab af indbyggere. På den måde kan inkubatoren både medvirke aktivt til at sikre vækst og arbejdspladser 

for iværksættere/mikrovirksomheder og samtidig fastholde driftige borgere i kommunen.  

Der er derfor de senere år etableret en række kontorhoteller, inkubatorer, vækstfabrikker mv. over hele 

landet. Her har man over tid sat fokus på at samle forskellige kombinationer af virksomheder i inkubator-

miljøer, fx kan der være tale om fælles branche. Det er pt. mest udbredt at se på blandinger af 

virksomhedstyper og kompetencer på tværs af brancher. Her ser vi det optimalt som værende et tilbud på 

tværs af brancher i hele Gribskov, så vi har mulighed for at tilbyde og tiltrække bredt. 

En iværksætter/mindre virksomhed kan dermed få adgang til kontorfaciliteter og indbyrdes netværk og 

sparring, samt en række ekspertise og tilbud ved at blive en del af dette inkubatormiljø, nemlig: 

 Et aktivt, varierende og hyppigt opbud af arrangementer, som Gribskov Erhvervscenter A/S 

arrangerer og formidler, hvor iværksættere i inkubatoren får rig mulighed til at læring, 

kompetenceudvikling og netværk.  

 Forretningsudvikling – bemandingen på Gribskov Erhvervscenter A/S har rådgivningsmæssig 

erfaring i generel forretningsudvikling rettende sig mod stort set alle discipliner og brancher for 

både iværksættere og mindre etablerede virksomheder. 

 Finansiering – dette er et stort behov for iværksættere, og her råder vi over netværk inden for 

fremskaffelse af kapital gennem både bank (bl.a. Merkur Bank), business angels, Vækstfonden, 

innovationsfonde, venture kapital, bl.a. Seed Capital, Sun Stone Capital og andre investorer. samt 

indirekte adgang til fonde og EU-midler jf. LAG og FLAG. 

 Lettere adgang til rådgivning fra Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR) og Iværksætterhuset, da 

disse benytter Gribskov Erhvervscenter A/S som udgangspunkt for deres møder i Gribskov. 



 Lejerne vil naturligt blive tænkt ind ift. de iværksætternetværk og den mentorordning, som 

Gribskov Erhvervscenter A/S etablerer. De garanteres dog ikke plads, da disse sammensættes mhp. 

størst mulig kvalitet og sammenhæng i hver enkelt gruppe.  

 Eksport og internationalisering – vi råder på dette felt over stærkt relevante baggrunde, viden og 

netværk. Aktuelt for iværksættere vil ofte være på nærmarkederne, hvor særlig viden og aktivt 

netværk er tilstede. Adgang til rådgivning og markedsassistance fra Eksportrådet, hvor Gribskov 

Erhvervscenter samlet set har personlige kontakter på de fleste repræsentationer. 

 Adgang til bistand via foreninger, iværksætterprogrammer, interesseorganisationer og private 

konsulenter – med vort samlede kendskab til og kontaktflade i erhvervsfremmemiljøet og andre 

relevante aktører, der generelt supporterer iværksættere og  SMV’er fx Connect Denmark, 

Accelerace, DI, Håndværksrådet og en lang række fagspecifikke private konsulenter som revisorer, 

advokater, salgs- og marketingrådgivere, eksperter på IT, Google Adwords, sociale medier mv.  

 En servicepakke, der kan aflaste iværksætteren fx telefonpasning o.lign.  

Der gøres opmærksom på, at der i dag ikke findes lignende tilbud/facilitet i Gribskov fra hverken privat eller 

offentligt hold. I hvert fald ikke erhvervscenteret bekendt. 

Placering  

Gribskov Erhvervscenter A/S har pt. mulighed for at overtage 1. sal på den adresse, vi nu bebor, dvs. 

Frederiksborgvej 14 i Helsinge. Lejemålet vil blive udlejet til anden side, såfremt aftale ikke indgås.  

Denne mulighed, kombineret med ansøgningsfrist til LAG-midler 15.5.2015, er begrundelsen for timingen. 

Netop synergien ved en sådan inkubator med både attraktive lokaler, beliggenhed og rådgivning vil give 

Gribskov, subsidiært Gribskov Erhvervscenter A/S, en bedre mulighed for proaktivt at tilbyde 

udefrakommende iværksættere at flytte til kommunen. Indledningsvis som ’lejere’, senere hen måske med 

bosættelse og ansættelse af ansatte til følge som en afledt effekt, uden dette nødvendigvis skal forfølges 

som en aktiv del af rekrutteringsprocessen. 

Økonomi: investering, tilskudsmuligheder og indtægter  

Inkubatormiljøet på Frederiksborgvej 14 er på 200m2, hvor vi skønner plads til ca. 15 personer, fordelt på 

12-13 i fælleskontorer og 2-3 i egne kontorer (1-2 særskilte), samt mødelokale(r). Udlejer har via mægler 

fået vurderes den årlige lejeudgift til 152.000 kr. plus forbrug (vand, varme, el, alarm, rengøring), hvilket 

anslås til 50.000 kr. pr. år. Herudover skal påregnes en investering til møbler, printer/kopimaskine, 

skillevægge o.lign. Udlejer ventes at tilpasse lokalerne. Budgettet er lagt ud fra denne placering. Ved 

vurdering af alternativ placering for inkubator (og i givet fald evt. erhvervscentret) vil tilsvarende niveau 

tilstræbes. 

***På indtægtssiden kan vi for begge enheder arbejde med forskellige tentative niveauer: 

-En ’flyverplads’ (2-3 gange per uge), til en pris fx 1.200 kr./mdr. (= pris i tilsvarende miljø/Vækstfabrik) 

- Et fast skrivebord i kontormiljø 1.800-2 .000 kr./mdr. (tilsvarende lignende steder mellem 1800-2500) 

- Eget kontor til 2-3 personer 4.000-4.500 kr./mdr. 

Med en simuleret fordeling på ovenstående typer af lejere, ville inkubatoren ved Gribskov Erhvervscenter 

A/S ved en belægningsprocent på 75 have indtægter på ca. 262.000, hvilket, alt andet lige vil kunne dække 

driftsomkostningerne i senere normale kalenderår, og herudover generere et mindre overskud (vurderet på 



disse hovedparametre alene) qva formodet årlig driftsomkostning ovenfor på leje og forbrug i alt godt kr. 

200.000 kr. samt udgifter til slag/indgåelse af nye aftaler, markedsføring og vedligehold og dermed en 

begrænset personaleomkostning.  

Inkubatoren ses mest som en almennyttig aktivitet for iværksætteren og kommunen, som dog efter en 

opstartsperiode skal kunne dække de løbende udgifter ved regulære lejeindtægter. Vi skal operere på 

(billigste) markedsvilkår -  og så tilbyde en god rådgivningspakke, netværk m.v. oveni. Men et 

etableringstilskud fra kommunen og midler fra LAG vil være en forudsætning for at dække investerings-

/udstyrsomkostninger, da Gribskov Erhvervscenter A/S ikke for nærværende har økonomi, bevillinger eller 

sponsorer til at dække sådanne omkostninger. 

Det samlede beløb der ansøges til selve etableringen er 410.000 (ex moms) og vil dække: 

Skriveborde/stole, mødebord/stole, reoler, skabe, lamper 12.000 per plads/15 pladser            140.000*/** 
AV-udstyr, Apple-TV, printere/skanner (til fælles brug, herunder mødelokale)              25.000 
Køleskab, mikroovn, køkkenudstyr diverse                 10.000 
Markedsføring (3-5 annoncer)                  20.000 
Istandsættelse og indretning/opdelinger, skillevægge m.v.                                         30.000 
Vægudsmykning, planter, skilte, dekoration diverse                10.000 
Andele af lejeudgift/forbrug til drift før opnået belægning 75% år fra år 2                        100.000  
Konsulenter/tidsforbrug til at markedsføring, indgå aftaler med  
iværksættere/lejere, praktisk omkring etablering, indkøb m.v.               50.000*! 
Juridisk/økonomisk rådgivning                 25.000 

Samlet søges      kr.      410.000  

*For poster fra samme leverandør større end 50,000 kroner, vil der blive indhentet 2 tilbud.                

**Punkt 1, skriveborde, stole mv. er reguleret for/angivet uden moms jf oprindeligt oplæg på 180.000. *! 

Konsulentposten ovenfor er fordelt på flere typer konsulenter.                                                            

***Niveauet pr. plads er lagt ud fra erfaringer fra sammenlignelige steder. 

Det tilstræbes og prioriteres, at der handles lokalt. 

Inkubatoren vil blive evalueret ved udgangen af det første år mhp. at den kan løbe rundt økonomisk fra år 2 

med en samlet driftsomkostning på ca. 250.000 (ref ovenstående leje, forbrugsudgifter på ca. 200,000 samt 

50,000 til administration m.v.) og en lejeindtægt ved 75% belægning på 262,000 (=11.5 pladser besat i 

gennemsnit a 1900 kr x 12 mdr.). Der laves en selskabsmæssig opdeling, så inkubatoren fremadrettet 

forventes ledet overordnet af Gribskov Erhvervscenter A/S, men er adskilt i separat økonomisk enhed. 

Ovenstående beløb forsøges dækket 50% ved tilskud fra LAG-midler og 50% fra Gribskov Kommune. Uden 

tilskud til dækning af foranstående, vil projektet ikke blive gennemført.                

Det bemærkes, at LAG-midlerne først ventes endelig bevilliget 4 mdr. efter ansøgningsfristen den 15. maj. 

Næste ansøgningsfrist er 15. august, hvorefter der ligeledes ventes at gå 4 mdr. inden et evt. tilsagn. Man 

kan gå i gang inden og få godkendt de udgifter, der afholdes til de budgetterede poster, men gives afslag, så 

står man selv med omkostningen.  

 

Gribskov Erhvervscenter A/S, 18.05.2015 


