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J.nr.:

10/692

Projektnavn:

DanCof

Ansøger:

Bendt Skov

Adresse:

Illebøllevej 20,
5900 Rudkøbing
Bendt Skov
bendt.skov@scancom.dk
Langeland Kommune

Kontaktperson:
Kontaktpersons e-mail adresse
Kommune:

Indstillet beløb
kr.
3.460.500 kr.
kr.

Juridisk status og CVR nr.:

Privatperson, men virksomheden DanCof forventes snarest oprettet,
hvorefter projektet vil blive forankret heri.

Partner i projektet og partners
relation og rolle:
Øvrige netværksdeltagere:

Beco Consult ApS, der er ejet af ansøgers hustru, er anført som partner. Virksomheden er indehaver af patent og øvrige rettigheder vedrørende produktet.
Ingen.

Projektstart / Projektslutning:

1. april 2010

Vækstforums forretningsområde
eller særlig indsatsområde

Ansøgning blev drøftet på Vækstforums møde den 7. april 2010, hvor
vurderingen var at ansøgningen faldt udenfor Vækstforums handlingsplan. Ansøger har gjort indsigelse, fremsendt nye oplysninger og argumenteret for at ansøgningen falder indenfor forretningsområdet
velfærdsteknologi. Argumentationen findes tilfredsstillende og sagen
fremlægges til fornyet drøftelse.

Strukturfonds indsatsområde:

Etablering og udvikling af nye virksomheder.

Relation til den regionale partnerskabsaftale, tema:
Indsatsområde i forhold til partnerskabsaftale:

Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder.

31. december 2012

Anlægsstøtte i yderområder er ikke en del af partnerskabsaftalen, men
udvikling i yderområder er generelt en politisk prioritet.

Vækstforumsekretariatets kommentar:
Der ansøges om anlægsmidler til opstart af produktion i Rudkøbing på Langeland.
Projektet omhandler produktion af ligkister (og senere urner) baseret på materialet PULP, der udgøres af
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naturlige træfibre/genbrugspapir. Anvendelsen af PULP giver produktet væsentlige fordele frem for traditionelle ligkister, hvoraf ansøgeren især fremhæver følgende:
-

Kisterne er biologisk nedbrydelige og de vejer kun 7 kilo, mens traditionelle kister ofte vejer 35 kilo
Kisterne fremstilles uden at medføre affald og giftige materialer
Kisterne kan masseproduceres og vil grundet lavere produktionsomkostninger kunne sælges til en
attraktiv pris
Kisterne har en udformning, der minder om traditionelle kister, og derfor vil produktet have større
chancer på markedet frem for andre kisteprodukter i genbrugsmaterialer

Ansøger har i breve af 29. juni 2010 og 7. oktober 2010 argumenteret for, at ansøgninger falder indenfor
forretningsområdet velfærdsteknologi. I orientering om afslag fra Vækstforum af 8. april 2010 gjorde Vækstforumsekretariatet opmærksom på, at Vækstforums handlingsplan definerer velfærdsteknologi som teknologier, der kan assistere brugere og effektivisere arbejdsgange indenfor Social- og Sundhedssektoren, og at
Vækstforum havde konkluderet at projektet faldt uden for. Hertil kommenterer ansøger at de nyudviklede
lette kister vil kunne aflaste alle, der er i berøring med kister i social- og sundhedssektoren, det være sig
sygehuspersonale som portører, sygeplejersker, plejehjemspersonale og kirkegårdsgravere og selvfølgeligt
bedemænd. Denne argumentation anses for tilfredsstillende.
Ansøger forudser et stort eksportpotentiale og forventer en markedsandel på 1 % af verdens samlede salg af
ligkister indenfor 3 år. I ansøgningen forventes en kraftigt stigende omsætning: År 1 = 7,5 mio. kr.; år 2 = 15
mio. kr.; år 3 = 30 mio. kr. Der er tale om meget kraftige vækstforventninger, som kan være vanskelige at
realisere. Spørgsmålet er imidlertid om ikke mindre kunne være tilfredsstillende investeringens størrelse
taget i betragtning.
I ansøgningen nævnes unavngivne, eksterne investorer, der ønsker at henlægge produktionen til eksempelvis
Østeuropa, men ansøger vil – såfremt der opnås tilsagn om støtte – placere fabrikken på Langeland. Af denne grund ansøges om regionalfondsstøtte under de særlige tilskudsmuligheder i visse statsstøtteområder.
Ansøger har efter den første behandling i Vækstforum arbejdet med at kvalificere budget for de nødvendige
investeringer i forbindelse med opstart af virksomheden. Oprindeligt var den samlede anlægsinvestering sat
til 6.520.000 kr., men ansøger er nu overbevist om, at denne omkostning realistisk vil andrage 11.535.000
kr. Dette beløb er lagt til grund for denne nye fremsættelse af sagen.
Det indstilles:
 at Vækstforum indstiller til Erhvervs- og Byggestyrelsen, at projektet modtager tilsagn fra
Den Europæiske Regionalfond på 3.460.500 kr. – bevillingen kan maksimalt udgøre 30 % af
de godkendte støtteberettigede udgifter,
 at det forudsættes, at der fremlægges dokumentation for den nødvendige private finansiering
senest 4 måneder efter vækstforums drøftelse af sagen,
 at det forudsættes at anlægsaktiviteterne skal være startet inden udgangen af 2011. I modsat
fald betragtes tilsagnet som bortfaldet.

Her vurderes ansøgningens placering i A, B og C-kategorien. (A:
tilsagn, B: til drøftelse, C: afslag)

Kategori: A

Ansøgers korte resumé af projektet:
En ny form for ligkister der er brugsmodel/patent registreret udført i PULP. Formstøbte fibre, også kaldet
PULP, er naturens egne råvarer bestående af naturlige træfibre – en 100 % vedvarende ressource.
Der forventes etableret en ny virksomhed i lejede bygninger i industrikvarteret i Rudkøbing. Virksomheden,
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der er under stiftelse, får navnet DanCof, og denne virksomhed skal producere ligkister i PULP, som er
formstøbt genbrugspapir.
Bendt Skov er manden bag ideen og han har taget verdenspatent på det nye produkt. Bendt Skov har et personligt ønske om at kunne placere en produktionsvirksomhed på Langeland – han har forhandlinger på nuværende tidspunkt med flere eksterne investorer, som finder, at en anden placering end Langeland vil være
billigere, idet transportomkostninger, lavere priser på energi til produktionen og arbejdskraft osv., men såfremt der kan skaffes regionalfondstilskud, vil Bendt Skov overtale de eksterne investorer til at gå med til at
etablere virksomheden på Langeland.
I denne ansøgning søges om anlægstilskud til en produktionslinje. Til betjening af den første
produktionslinje skal ansættes 3x3 mænd ”på gulvet” (der arbejdes i treholds skift) og en fabrikschef. Der vil
således være etableret 10 nye job i det første år. Ansøger anfører at det inden for en kort tidshorisont er muligt, at der vil kunne etableres op imod 100 arbejdspladser i denne produktion.
Projektets formål:
At opstarte fabriksproduktion af ligkister i materialet PULP, der er mere miljøvenlige, lettere, mindre transportkrævende og ikke mindst billigere end traditionelle kister.

Projektets målgruppe:
Den primære aftager af produktet angives at være pårørende til den afdøde, men salget vil være rettet mod
bedemænd og deres leverandører, da kunderne køber produktet herigennem.
Projektets forventede effekter:
Ansøgers angivne effekter i forhold til Vækstforums effektmodel:
- Der etableres en virksomhed med et grønt og innovativt produkt.
- Virksomheden vil fra sin start være eksportorienteret. Man vil naturligvis starte på den danske marked, men det er en målsætning af gå efter 1 % af verdensmarkedet indenfor de tre første år af virksomhedens levetid.
- Der forventes en kraftigt stigende omsætning. Fra 0 i udgangspunktet til 30 mio. kr. i år 3.
Ansøgers angivne effekter i strukturfondsansøgningen:
Projektet skaber én ny virksomhed. Der er ikke angivet yderligere effekter.
Ansøgt finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:

Ansøgt:
11.535.000 kr.

Indstillet finansiering:
Samlede støtteberettigede udgifter:
Ansøgte Mål 2-Midler:
Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:

30 % Regionalfonden

kr.

%

8.074.500 kr.

Indstillet:

Nærmere beskrivelse:
100 %

3.460.500 kr.

Kontante regionale tilskud:
Egenfinansiering:

Procent:

70 % Ansøger nævner forskellige muligheder: Eksterne investorer, banklån
og vækstkaution.
Procent:

11.535.000 kr.
3.460.500 kr.
kr.
8.074.500 kr.
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Nærmere beskrivelse:
100 %
30 % Regionalfond
%
70 % Der er nævnt forskellige mulighe-

der, men det ligger helt fast at der
skal være tale om rent privat kapital.

Kommentarer til budgettet:
Budgettet giver ikke anledning til kommentarer. Af det samlede budget på 11.535.000 kr. er 10.163.000
afsat til indkøb af produktionsudstyr. Resten er udgifter til eksterne konsulenter (882.000 kr.), produktionslicenser (420.000 kr.) og revision (70.000 kr.).
Der er to typer risiko ved projektet. For det første er det muligt, at ansøger ikke ser sig i stand til at rejse den
nødvendige egenfinansiering. I givet fald bortfalder et tilsagn fra Vækstforum, der således kan anvende midlerne til anden side. For det andet er det muligt at anlægsinvesteringerne gennemføres, men at virksomheden
viser sig urentabel. I givet fald er Regionalfondstilskuddet spildt. Det er vanskeligt at vurdere, hvor store
disse ricisi er. Hvis ansøger starter produktion på Langeland og bruger støtten, men indenfor en 5-årig periode fra tilsagnets bevilling flytter produktionen vil støtten blive forlangt tilbagebetalt.
I perioden 2000-2006 bevilgede det daværende mål 2-program ganske meget investeringsstøtte af denne
karakter til bl.a. Langeland. Så godt som alle virksomheder, der modtog anlægsinvesteringsstøtte eksisterer
fortsat. Det er naturligvis vanskeligt at sige, om disse ansøgninger ville være gennemført under alle omstændigheder, eventuelt i mindre eller senere form. Dette spørgsmål kaldes EU-teknisk for additionalitet (altså at
støtten reelt havde en fremskyndende effekt). I dette tilfælde er det klart opfattelsen at projektet er additionelt, altså at det ikke vil blive gennemført på Langeland uden støtte.
Statsstøttevurdering:
Regionalfondsprogrammet giver mulighed for at støtte anlæg med op til 30 % af de samlede omkostninger,
når aktiviteten gennemføres i et ”særligt statsstøtteområde”. Dette er tilfældet, da projektet ønskes gennemført på Langeland.
Udviklingsområde procent:
Projektet ønskes gennemført på Langeland.

100 %
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