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Frygter embedsmændenes reaktion

Behandlingstiden for at få en byggetilladelse 
har været på dagsordenen – ikke mindst på 
Djursland – i længere tid. Det handler dette 
nummers Erhvervspanel om. Det er et klart 
krav, at borgere og erhvervsliv skal have hur-
tig, rationel og kompetent service – hvilket 
åbenlyst også gavner kommunernes egen 
økonomi.

Meget overraskende har vi modtaget flere 
tilbagemeldinger fra et bredt udsnit i bran-
chen fra både Norddjurs og Syddjurs, der 
ikke ønsker at deltage som paneldeltagere, 
fordi de aktuelt har sager til behandling.

”Det fremmer ikke vores sager – desværre”, 
”det er ikke tiden at tilkendegive (hele) sand-
heden”, ”der er kæmpe forskel på sagsbe-
handlingen alt efter, hvilken medarbejder, 
der behandler den”.

I bedste fald er det udtryk for dårlig person-
lig kemi mellem enkeltpersoner, men at vi er 
i besiddelse af adskillige enslydende meldin-
ger, tyder på et grimt og helt uacceptabelt 
mønster: Flere i branchen frygter at sagsbe-
handleren saboterer ansøgningsproceduren 
som hævn for dårlig omtale.

Det ligger langt på den anden side af al sund 
fornuft og anstændighed og er et problem, 
der langt overskygger for lange byggesags-
behandlingstider.

Redaktionen

Erhvervs·Panelet 4
Har behandlingstiden på byggetilladelser på Djursland et 
acceptabelt niveau?

Byggetilladelser på kun 1 time  6
Lange byggesagstider 
skader erhvervslivet 
Tiden for at få en byggesag behandlet i det kommunale regi 
har været et varmt emne gennem måneder. Tal fra Erhvervs- 
og Byggestyrelsen er forstemmende. Ikke mindst har Syddjurs 
Kommune med sin bundplacering fået mange tæsk. 
Men kan man stole på tallene? Og kan bygherrer og embeds-
mænd gøre det bedre? Eller skal staten overtage?

Fra pakhusmedhjælper til direktør 8
Han er født, opvokset og har levet livet i Grenaa indtil nu. 
Det bliver der næppe lavet om på. Han har aldrig haft andet 
end én arbejdsplads. Han er nok en hjemmefødning – sådan i 
ordets egentlige forstand. Til gengæld har han inden for disse 
rammer udviklet sig selv og sine omgivelser. Han kommer vidt 
omkring, er engageret i mange ting, og så har han en svaghed 
for BMW’er. Han har aldrig haft andet. I dag har han tre.

Ajour – kalender – navne – 10
selskaber – regnskaber 

Fingeren på pulsen og  12
uddannelsesfokus skaber vækst  
Siden starten i 2003 har Food Diagnostics næsten hvert år 
haft en fremgang på omkring 25 %. I år runder virksomheden 
en omsætning på 13,5 mio. Næste år skal den være mindst 15,5. 
Ledelsen indrømmer, at tiden har været med virksom-heden, 
men der skal også bestilles noget. 
 

Her finder du alt til kontoret 14
Profil: Som den eneste af sin slags på Djursland, står 
Papirgården på Århusvej i Grenaa stærkt med mere end 
10.000 varenumre. Et stort sortiment af kontormøbler, 
kontorartikler og kontormaskiner tilsat et næsten ubegrænset 
lager af tilbehør. Denne solide virksomhed er nu godt i gang 
med et kontrolleret generationsskifte. 
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LAGERLOKALER TIL LEJE
i den gamle papfabrik i Grenaa

Boax Ejendomme råder over lager- og kontorlejemål i alle størrelser, der kan skræddersys til præcis dit behov.
Der er mulighed for både korttidslejemål og normale lejemål.

LAGER – LAGERHALLER – GARAGER – DEPOTER
Fra mindre lagre og op til 2.000 m2. Kan efter behov være højloftede op til 12 meter. Pris fra 15 kr./m2.
Indendørs opbevaring af campingvogne samt depotrum til møbelopbevaring og lign.
.

Vi har læssegrave på arealet og kan tilbyde udendørs opmagasinering af f.eks. trailere og containere.

Vi har bl.a. følgende lejere på området: Danguitar, AvXperten, Grenaa Transport, SCA Papir, Markman.
KONTAKT ORLA DAMBO PÅ 

TLF. 86 211 216 / 2020 4407

eller od@boax.dk

AKTUELT:
Hal på 100 m2, hal på 300 m2 og hal på 2.000 m2.
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Boax Ejendomme er et ejendomsinveste-
ringsselskab med fokus på investering i og
udvikling af velbeliggende ejendomme.
Vi har en solid egenkapital og mere end 15
års erfaring med ejendomsudvikling og 
-udlejning. Vi er aktuelt på udkig efter ejen-
domme med udviklingspotentiale.

Autoriseret forhandler og samarbejdspartner for Hydra-Grene A/S

Lagerfører bl.a. ABB el-motorer, pumper, lejer, ventiler, fittings, 
slangeindstik og slanger.

Hydraulikslanger med indstik fremstilles mens du venter eller på 
bestilling.

Afhentning af indleverede reparationer til Grene Industri-service A/S
sker tirsdag og torsdag morgen, andre reparationer og certificering 
foretages på eget værksted.

I D E  –  K O N S T R U K T I O N  –  D I M E N S I O N E R I N G  –   P R O D U K T I O N

Ka lo r i e ve j  1  ·  T l f  8632 7344  ·  www.g r enaahyd r au l i k . d k

kio@davai.dk    ·    +45 21 40 79 55    ·    www.davai.dk

Mobile værksteder

Lager containere

Mobile industri køkkener

Mandskabs containere

Industri malings blandeunit 
med varme og ventilation

SALG 
UDLEJNING

Salg og udlejning af alle former for container løsninger. Speciel opbygning
af 10-20-40" containere efter kundens ønske. 
Feks.:

Containere

 

Østerbrogade 16
8500 Grenaa
Telefon 86 32 20 11 
Telefax 86 32 36 16
www.kvistjensen.dk
grenaa@kvistjensen.dk

www.djurslandsbank.dk

•   nansiering 
•  investering
•  leasing
•  forsikring

Tal med os om... 

Bygherrerådgivning
Projektledelse
Projektstyring
Rådgivning
Projektering

Stationsplads 4
8500 Grenaa                  
Tlf. 8630 0355

Åboulevarden 18 
8000 Århus C                  

Tlf. 8625 3355       

www.lb-consult.dk
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Både skidt og godt
Det er ganske få gange, at vi som 
udførende entreprenør har søgt om 
byggetilladelse på Djursland, hvor 
vores opgaver primært har været fag-
entrepriser eller hovedentrepriser.

Vi har for et års tid siden haft 
en meget dårlig oplevelse med 
Syddjurs kommune i forbindelse 
med byggetilladelse, hvor det tog 4 
måneder før vi fik en, og endda efter 
gentagne rykkere, som vi brugte 
og spildte meget tid på og hvor vi 
havde en bygherre, som var meget 
utilfreds med kommunens behand-
ling – så utilfreds, at familien overve-
jede at flytte til en anden kommune 
og finde sig en ny bolig. Når vi kon-
taktede de ansvarlige i kommunen, 
fik vi blot den besked, at de gjorde, 
hvad de kunne og det var en politisk 
beslutning, at der ikke skulle sættes 
flere resurser ind, hvilket var helt 
utilstedeligt – især på det tidspunkt, 
hvor de fleste i branchen manglede 
opgaver til deres medarbejdere.

Mine oplevelser i Norddjurs kom-
mune har så til gengæld været lige 
modsat, hvor vi altid har oplevet en 
positiv og meget hurtig behandling.
Vi oplever altid meget positive og 
dygtige medarbejdere, som altid 
har fundet løsninger og fremmet 
en sagsbehandling til stor fordel og 
tilfredshed hos kunderne.

Murermester Hans-Ulrik Jensen
HUJ A/S

Effektivisering og digitalisering
Syddjurs kommune behandler mere 
end 1000 byggesager hvert år. Vi 
er nu kommet så langt, at man kan 
forvente en byggetilladelse efter ca. 
6 uger, hvis man har indsendt alt re-
levant materiale. Vi arbejder målret-
tet på at reducere sagsbehandlings-
tiden yderligere! Og ja, der er altid 
sager der trækker i langdrag. Det 
kan skyldes, at der ventes på yderli-
gere oplysninger fra bygherre, andre 
myndigheders afgørelse, naboklager 
m.v.

Digitalisering er en af vejene til at 
effektivisere sagsbehandlingen. Vi 
har netop introduceret en ny og bed-
re digital løsning, så alle kan aflevere 
deres ansøgning digitalt. Det sikrer, 
at alt nødvendigt materiale kommer 
med ansøgningen.  Sagen er jo den, 
at hvis alt materiale fremsendes 
sammen med ansøgningen i første 
omgang, går det hurtigere for alle.

 
Carsten Bech  (Rad. V.), Formand 
for Natur Teknik og Miljø, Syddjurs 
Kommune

Dialog er vejen
Behandlingstid på byggesager må 
være et direkte udtryk for en ganske 
bestemt balance. En balance der 
for evigt vipper mellem de, der 
brænder så meget for enkeltsager, 
at de kan acceptere kraftig bøjning 
af regler og de, der brænder lige så 
meget for den rigtige og ordentlige 

behandlingsproces. Dette er i virke-
ligheden kanten mellem det private 
og det offentlige, mellem bygherre 
og embedsmand. En kant mellem 
to ligeværdige holdninger og lige 
attråværdige synspunkter. Det er 
også opskriften på afmagt, uover-
ensstemmelser og  klager. Snæver-
synethed og begrænset indlevelses-
evne forhindrer ofte begge parter i 
at mødes. Dialog, dialog, dialog er 
vejen til den rigtige behandlingstid.

Arkitekt MAA Anders Barslund 
Christensen, Tegnestuen Barch

Politisk drilleri
Svaret er delt i to idet byggesags-
behandlingen i Norddjurs efter min 
vurdering er på et acceptabelt ni-
veau. Hvorimod byggesagsbehand-
lingen i Syddjurs er på et uantageligt 
niveau. Dette er et problem hoved-
sageligt for bygherre, entreprenører, 
lokale håndværkere og bygmestre.

Det er meget simpelt at behandle 
et byggeandragende for alminde-
lige private byggerier, og det burde 
kunne løses i løbert af ganske få 
dage.

I Syddjurs hersker en særlig dårlig 
stemning, der vel stammer fra den 
tidligere Ebeltoft Kommune, og til 
dels Rosenholm Kommune. Det skal 
nævnes, at jeg har bygget i alle de 
tidligere Djursland kommuner og de 
to nuværende.

I seneste Ebelfoft byråd benyt-
tede Socialdemokraterne konstitu-
eringen, hvor de ved et dårligt valg 
ikke fik plads i teknisk udvalg. Dette 
benyttede de til at angribe alle byg-
gesager, der ikke havde kommunen 
selv som bygherre, ved at blande sig 
i sagerne og kritisere de tilladelser 
der blev udstedt. Desværre virker 
det som om, at den usikerhed der 
forplantede sig til medarbejderne 
ved det politiske drilleri, stadig sid-
der i systemet.

Direktør Søren Krarup Hansen
Trautmann Detail Development

Har behandlingstiden på byggetilladelser på 

Djursland et acceptabelt niveau?

Sparekassen Midtdjurs 
opgiver selvstændighed
Pr. 1. januar er Sparekassen Midtdjurs gået sam-
men med Sparekassen Djursland. 
Sparekassen i Ryomgård vil umiddelbart fort-
sætte som en selvstændig afdeling af Sparekas-
sen Djursland. Med uændret personale og med 
Carsten Bjerregaard som afdelingsdirektør. 

Iværksætterlokaler i 
Ørum lukker

Turismemillioner på vej

Vilomix fortsætter 
fremgangen

Der vil dog stadig være støtte til iværksæt-
termiljøer i Norddjurs Kommune. Lars Møller 
understreger, at der i øjeblikket er ved at blive 
opbygget et iværksættermiljø på Grenaa havn 
med basis i Viden Djurs og it-uddannelserne i 3D 
College. Også omkring det grafiske miljø i Auning 
er der iværksættermuligheder.

Ifølge Region Midtjyllands nye strategi for 
turismeudvikling, skal der i regionen udvikles to 
såkaldt ”Stærke Feriesteder”. Det ene er Ringkø-
bing-Skjern Kommune og det andet er Djursland. 
Bevillingen er på i alt 5,6 mio. kr. 
    Fonden Midtjysk Turisme bliver den instans, 
der skal sikre handlingsplanens gennemførelse. 
Det vil ske del i form af personaleressourcer og 
dels i form af midler til konkrete projekter på de 
to destinationer.

Vilomix stormer frem. På tre år ud af de seneste 
fem er DLA-virksomheden i Lime blevet kåret 
som gazellevirksomhed. På Agromek stod de 
bag den 3-stjernede nyhed DHA Gold, som er et 
algeprodukt, der indeholder den vigtige omega-3 
fedtsyre kaldet docosahexaensyre og som øger 
nyfødte grises overlevelsesevne og styrker deres 
tilvækst.  
     Det er ikke mindst eksporten, der har sat 
gang i væksten. I 2009 steg eksporten 20 – 25 %  
og for 2010 ventes stigningen at blive omkring 
15 %. 

4 uger
Behandlingstider på byggetilladelser 
tager principielt altid for lang tid,
men det er min holdning, at det 
generelt bør kunne udarbejdes 
indenfor 4 uger. Uden at sige for 
meget er det min vurdering, at Nord-
djurs Kommune håndterer denne 
opgave bedst.

Direktør Lars Bager, LB Consult

Skiftende arbejdspres
Da arbejdspresset inden for byg-
gesagsbehandlingsområdet kan 
variere utroligt meget, er det svært 
at planlægge hvor lang tid, en byg-
gesag må tage. Det er klart, at man 
som politiker ønsker en meget kort 
behandlingstid. Men man kan ikke 
bare ansætte nye medarbejdere, 
hvis området bliver presset i en 
kort periode. Derfor skal men hele 
tiden afveje, om der er tale om et 
periodisk eller et konstant pres på 
området. I Norddjurs arbejder vi pt. 
med at få digitaliseret området, såle-
des at man ved at benytte selvbetje-
ning kan få en behandlingstid på 1 til 
2 uger, hvilket jeg vil mene er yderst 
tilfredsstillende.

Jens Meilvang
Formand for Miljø- og teknikudvalget 
Norddjurs kommune.

Digital Byggesagsbehandling 
trækker ud
Sagsbehandlingstiden/service-
niveauet i Djurslands kommu-
ner er ikke markant værre eller 
bedre end de fleste steder i landet. 
Afdelingerne forsøger desværre at 
afhjælpe ressourceproblemerne ved 
bl.a. at begrænse telefontiden.
Digital Byggesagsbehandling 
betyder mere enkel ekspedition 
og optimering af ressourcerne. 
Allerede for fem år siden forsøgte vi 
forgæves at hjælpe Syddjurs Kom-
mune i gang, og vi har også gen-
nem de sidste par år presset på for 
indførelsen i Norddjurs, bl.a. ved at 
tilbyde vores hjælp. Ved digital frem-
sendelse kan formularer og bilags-
materiale ekspederes betydeligt hur-
tigere end, som nu, papirudgave der 
postes, indscannes og først derefter 
går til byggesagsbehand-leren.
Dette suppleret af den betydelige 
fordel, at da langt størstedelen af 
vores arbejde i dag foregår på bag-
grund af digitale 3D modeller, kan vi 
som en del af ansøgningen frem-
sende en enkel udgave af disse. 
Herved kan byggesagsbehandleren 
tage supplerende mål og vurdere 
helt ned til de enkelte bygningsdele.

Partner/designchef Thomas 
Enevold, Arkikon.

Læs også Leder side 3 og opføl-
gende artikler side 6 - 7.
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Odsherred Kommune ligger i det 
nordvestligste hjørne af Sjælland 
og har 33.000 indbyggere. Langt 
hovedparten af byggerierne her 
handler om parcelhuse og fritidshu-
se. Kommunen blev landskendt, da 
den kunne meddele, at den kunne 
levere en byggesagstilladelse på 
en time. Skulle man bygge et hus, 
kunne man gå ind på kommunens 
hjemmeside og finde den fornødne 
vejledning og de fornødne blanketter 
i forbindelse med en byggeansøg-
ning. Var det fremsendte materiale 
i orden og byggeriet i det hele taget 
ukompliceret, kunne man lave en 
aftale, køre forbi kommunen og så 
stå med tilladelsen i hånden en time 
efter. 

Det er der mange, der også gør 
i dag. På den måde vil der maksi-
malt gå 14 dage fra indsendelse til 
godkendelse. Såfremt byggeriet er 
ukompliceret.

Ifølge centerchef Gitte Jørgensen 
har kommunen siden august 2009 
modtaget 212 straks-ansøgninger, 
som man kalder dem. Af disse 
fik 172 en umiddelbar – og straks 
– tilladelse. 36 fik ikke tilladelse i 
første omgang, og fire er endnu ikke 
behandlet. Ifølge kommunens egen 
statistik så kan ca. 1/3 af samtlige 
byggesager behandles umiddelbart, 
mens 2/3 af den ene eller anden 
grund ikke er parate til behandling. 
Det er tilfældet, når bygherren har 
glemt noget i forbindelse med an-
søgningen, eller der er forhold, der 
komplicerer processen.  

Midt på året 2010 fremsendte 
Erhvervs- og Byggestyrelsen en 
række tal på byggesagsbehandlings-
tider for kommunerne. Af disse tal 
fremgik det blandt andet, at Nord-
djurs Kommune havde en gennem-
snitlig behandlingstid på 39 dage for 
enfamiliehuse, 80 dage på fler-
familiehuse og endelig 38 dage på 
erhvervsbyggeri. De tilsvarende tal 
for Syddjurs var 99 dage, 94 dage 
og 92 dage. Mens man kan sige, at 
Norddjurs lå i den pæne ende, fik 
Syddjurs simpelthen bundkarakter. 

Efterfølgende har flere kommuner 
reageret voldsomt på disse tal. De 
er fejlagtige hævdes det. Og bl.a. 
Kommunernes Landsforening (KL) 
har haft en korrespondance med Er-
hvervs- og Byggestyrelsen (EBST). 
I Licitationen den 2. juli 2010 bliver 
formanden for Konstruktørforenin-
gen, Gert Johansen, citeret for at 
sige, at undersøgelsen er ganske 
ubrugelig. ”Vi har tidligere doku-
menteret, at 70 % af alle ansøgnin-
ger er mangelfulde. EBST skriver 

på hjemmesiden, at den tid, der går 
fra ansøgning indgives til byggetil-
ladelsen udstedes, er medtaget i 
statistikken. Heri indgår jo også den 
tid, det tager for ansøger at svare på 
kommunens uddybende spørgsmål. 
Statistikken kan jo også dække over 
sager, som simpelthen bliver opgi-
vet. Hvis den uddybende informa-
tion ikke dukker op, så står sagen jo 
fortsat åben i kommunen.”

Hvis disse argumenter er hold-
bare, betyder det, at det statistiske 
materiale bør behandles med en vis 
forsigtighed.  

Tre uger i gennemsnit
I Norddjurs Kommune siger bygge-
sagsbehandler Kim Rishøj sådan 
her: “Da der blev lagt moms på 
byggegrunde pr. 1.1.2011, har vi 
de sidste par måneder haft ekstra 
travlt med at få byggesagerne kørt 
hurtigt igennem. Men ellers mener 
jeg ikke, at vi har haft nævneværdige 
problemer her i Norddjurs. Vi har 
en målsætning, der siger, at hvis 
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Tiden for at få en byggesag behandlet i det kommunale 

regi har været et varmt emne gennem måneder. Tal fra 

Erhvervs- og Byggestyrelsen er forstemmende. Ikke mindst 

har Syddjurs Kommune med sin bundplacering fået mange 

tæsk. Men kan man stole på tallene? Og kan bygherrer og 

embedsmænd gøre det bedre? Eller skal staten overtage?

papirerne er i orden og sagen i øv-
rigt er gennemarbejdet fra bygher-
rens side, kan vi klare en byggesag 
inden for tre uger som gennemsnit. 
På kommunens hjemmeside har 
vi en vejledning, og her kan også 
de ønskede blanketter skrives ud. 
Der hvor tiden kan skride, er hvor 
byggeriet har nogle komplicerede 
forudsætninger. Måske skal der 
dispensationer til. Jeg kan sige, at 
en topprofessionel ansøgning på et 
større erhvervsbyggeri, hvor alt er 
i orden, sagtens kan gå hurtigere 
end en mangelfuld ansøgning på et 
enfamiliehus.” 

Vi har fået mange tæsk
”Vi har i dag en sagsbehandlingstid 
på 5-6 uger og mange klarer vi på 
under den tid,” pointerer afdelings-
chef Birgit Toudal fra Syddjurs Kom-

mune. ”Når vi har fået så mange 
tæsk for vores sagsbehandlingstider, 
er det fordi, de oprindelig stammer 
tilbage fra 2008. Deromkring. Og 
det image klæber stadig til os. Når 
vi modtager en byggeansøgning, 
kvitterer vi for modtagelsen med 
det samme. Er ansøgningen i orden, 
så går der ikke længere tid end de 
nævnte uger. Vi har fået styr på tin-
gene og tiden, og vores nuværende 
sagsbehandlingstid, mener jeg godt, 
at vi kan være bekendt.” 

Som hos Norddjurs kan vej-
ledninger og diverse blanketter 
hentes på kommunens hjemmeside. 
Derudover har Syddjurs Kommune 
netop introduceret en ny og digital 
løsning. Her kan alle aflevere deres 
ansøgninger digitalt. Det sikrer, at alt 
nødvendigt materiale fremsendes 
sammen med ansøgningen i første 
omgang. Og hvis alt materiale frem-
sendes sammen med ansøgningen i 
første omgang, går det hurtigere for 
alle parter. 

Stadig i bund
Men med hensyn til de seneste tal 
fra Bygge- og Erhvervsstyrelsen, 
så stiller Birgit Toudal og Syddjurs 
Kommune sig fuldstændig ufor-
ståelig. EBST hævder her, at den 
gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 
kommunen er 88 dage. Og dermed 
stort set på linje med tidligere tal. 

Borgmester Kirstine Bille frem-
fører, at Syddurs i særlig grad er 
begunstiget – og begrænset – af 
sin naturrigdom. ”Vi har forholds-
mæssigt mange sager, der sendes 
til behandling i Naturklagenævnet, 

Byggesagsbehandling

mange landzonesager og sager 
med skovbyggelinier. Vi vil derfor 
aldrig komme øverst på listen, så 
længe statistikken laves med den 
forudsætning, at sagstid hos andre 
myndigheder tæller med i gennem-
snittet”. Borgmesteren mener at det 
reelle tal er 38 i stedet for 88 dage. 
”Det er ærgeligt, for vi mener selv, 
vi er blevet meget bedre efter bl.a. 
at have gennemført omstrukturering 
på området”, slutter Kirstine Bille. 

Andre kommuner med store 
naturrigdomme er det lykkedes at 
blive flot placeret på listen over lan-
dets 98 kommuner, for eksempel er 
Ringkøbing-Skjern og Jammerbugt 
kommuner henholdsvis nummer 17 
og 18.

Skal staten overtage?
På baggrund af den store spredning 
og de markante forskelle i kom-
munernes behandlingstider, lægger 
Regeringen nu op til at samle den 
tekniske sagsbehandling i centrale 
enheder.

”En lang sagsbehandlingstid kan 
have negative konsekvenser for 
bygge-virksomhederne, særligt i 
denne tid, hvor vi står overfor store 
udfordringer i forhold til at sikre 
vækst, også i byggeriet. Vi skal der-
for have vendt udviklingen nu”, slår 
økonomi- og erhvervsminister Brian 
Mikkelsen fast. 

”Regeringen har derfor som led i 
konkurrencepakken lagt op til, at vi 
opretter nye centrale enheder, som 
skal stå for den tekniske byggesags-
behandling”.H.J.Hansen Genvinding A/S I Rugvænget 31 I 8500 Grenaa I Tlf. 86 32 15 36 I www.hjhansen.dk

H.J.Hansen kan hjælpe dig med alt inden for:

Køb og salg af metalskrot

Jern- & metalskrot, farligt affald, skrotbiler, maskinanlæg, 
miljøproblematiske råvarer og salg af brugsjern.
Lad os løse din affaldsopgave! 
Ring og få et uforpligtende tilbud.

Ann_djurslandB164xHH54_nov2007.indd   1 13/11/07   11:18:06

Byggetilladelser
på kun 1 time

Lange byggesagstider skader erhvervslivet

Sagsbehandlingstider 
Erhvervs- og Byggestyrelsens tal pr. 16. 
december 2010 for byggesager modtaget 
i kommunerne fra 17. marts 2009 til 7. 
september 2010. 
   
 Norddjurs Syddjurs

Antal sager 780 869 
 
Simple konstruktioner 44 68 

Enfamiliehuse 53 93

Industri- og lagerbygninger 70 94

Etagebyggeri Erhverv 76 130 

Etagebyggeri Boliger 116 94

Gennemsnit 53 88

Alle tal er antal dage.
www.ebst.dk/sagsbehandlingstider/0/18/1/
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Fra pakhusmedhjælper 
til direktør
”Jeg har aldrig haft behov for at søge andre steder 
hen,” siger 54-årige administrerende direktør Poul 
Petersen fra Thorfisk i Grenaa. ”Jeg holder af lokal-
området. Jeg kan lide den smukke natur på Djursland. 
Og jeg rejser jo meget både i erhvervsmæssig sam-
menhæng og privat. Så jeg mener bestemt ikke, at jeg 
savner noget.”

Han fortæller om sin passion for den tyske millionby 
Hamborg. Den ligger jo ikke længere væk end Køben-
havn, og så er udbuddet og udvalget noget større end 
i vor egen hovedstad. ”I det hele taget er Tyskland 
fantastisk som rejse- og ferieland. Jeg har handlet med 
Tyskland i omkring 35 år nu. Men ofte rejser jeg der 
også for min fornøjelses skyld. Synd at så mange dan-
skere overser dette kæmpeland med dets afvekslende 
natur og de mange smukke byer med enorme tilbud.”

Et liv med fisk
Poul kom ind som pakhusmedhjælper hos Thorfisk i 

1973. Samtidig klarede han også lige handels-
skolen, inden han kom i lære året efter. 

Og så er det ellers gået slag i slag. Han 
blev senere salgschef, og i 1991 blev 

han administrerende direktør. ”Men 
så har jeg også arbejdet under tre 

ejere af samme selskab,” siger 
han. ”Først var det familien 

Christensen, hvor ejerne hed 
Thorbjørn, Sven Erik og Jørn. 
Senere kom Foodmark til, 
som ikke havde den store 
indsigt i fisk, inden Aker 
Seafoods fra Norge tog 
over i 1996. Der har 
været gode og mindre 
gode år for fiskeriet, 
og det har da været et 
oprørt hav indimellem. 
Men det har været 
spændende år, hvor 
jeg har haft mulighed 
for at kunne være 
med til at præge 
udviklingen. Thorfisk 
har jo forandret sig 
konstant – heldigvis.”

  Nu hvor Poul Petersen har mulighed for at tage det 
en lille smule mere roligt, har han også valgt at invol-
vere sig i det lokale erhvervsliv. ”Jeg kan lide at sparre 
med lokale virksomheder og iværksættere. Jeg har 
mange kontakter på den front. Og hvis jeg kan være 
med til at hjælpe nogle virksomheder på rette kurs, så 
gør jeg det gerne,” siger han. Han har bestyrelsespo-
ster i ”Fiskebranchen”, som bl.a. er garant for ”Minna 
og Gunnar” og ”2 gange om ugen”, samt i private 
virksomheder. Han har bl.a. i de seneste 15 år siddet i 
bestyrelsen i det nuværende Danish Seafood Associa-
tion, som er en fusion mellem Danmarks Fiskeindustri- 
og Eksportforening og Dansk Fisk. Herudover er han 
næstformand i DI Randers/Norddjurs. ”Hvis man ikke 
vil have, at Djursland bliver hægtet af, hvis man ønsker 
gode forhold for virksomhederne samt ordentlige ar-
bejdspladser, så er DI stedet at være med.” 

”I mine mange år som erhvervsaktiv og egentlig 
også som privatperson har jeg mødt rigtig mange 
spændende mennesker, og det er jeg taknemmelig 
for. Det har været meget berigende. Jeg elsker at have 
med mennesker at gøre.”

Det der med biler
Mens han var pakhusmedhjælper, sparede han sam-
men til sin første BMW. Og det har hængt ved ham 
siden. I dag har han en BMW 530 som firmabil, en 
X5 til måske det mere grove, og så en sportsvogn: En 
BMW Z4. ”Man skal være over 50 for at køre i sådan 
én,” siger han med et grin. Og så ligger der da lige en 
X-yacht nede i lystbådehavnen. 

Poul Petersen ligner en mand, der har det godt. Han 
har altid været aktiv. Han har svært ved at holde sig i 
ro. Både i virksomheden og som privatperson. Der skal 
ske noget. Måske trækker han sig tilbage før han bliver 
65, måske gør han det ikke. Aker Seafoods er del af en 
større koncern, så måske kan han på et senere tids-
punkt få et job på konsulentbasis. 

Han funderer lidt over tingene. ”Hvis man behandler 
folk ordentligt, så kan man også forvente, at man selv 
bliver behandlet på samme måde. Jeg smækker ikke 
med dørene”, slutter Poul Petersen. 

Han er født, opvokset og har levet livet i Grenaa indtil nu. Det bliver der næppe lavet 

om på. Han har aldrig haft andet end én arbejdsplads. Han er nok en hjemmefødning – 

sådan i ordets egentlige forstand. Til gengæld har han inden for disse rammer udviklet 

sig selv og sine omgivelser. Han kommer vidt omkring, er engageret i mange ting, og så 

har han en svaghed for BMW’er. Han har aldrig haft andet. I dag har han tre. 

Hvis man behandler folk ordentligt, så 

kan man også forvente, at man selv 

bliver behandlet på samme måde.
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Jeg kan lide den 
smukke natur på Djursland.

Adm. dir. Poul Petersen, Thorfisk A/S.
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Varo varsler vækst efter underskud

Få relevante indlæg 
optaget gratis i Ajour. 

Send stof til: 
ajour@erhvervdjursland.dk

Alle data er indhentet i perioden 
27.11.2010 - 20.12.2010. 
Kilder: Erhvervs- & Selskabsstyrelsen 
og NN Markedsdata. 
Gengivet uden ansvar.
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

Alu-Comp A/S
Rolshøjvej 19, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 3,4 (3,4)
Resultat før skat 1,3 (1,0)
Egenkapital 0,8 (0,8)
Antal ansatte 15 (-)

Auning Trætransport ApS
Energivej 11, 8963 Auning
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 7,4 (8,7)
Resultat før skat -3,8 (-1,4)
Egenkapital -3,2 (-0)
Antal ansatte 18 (19)

Autogaarden Erik H. Sommer 
Ebeltoft A/S
Søndre Strandvej 20, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 3,5 (3,6)
Resultat før skat 0 (0,1)
Egenkapital 6,6 (6,7)
Antal ansatte 12 (13)

Blikkenslagerfirma Ernst Meyer 
ApS Hornslet
Sletten 3, 8543 Hornslet
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 1,0 (1,3)
Resultat før skat -0,2 (-0,2)
Egenkapital 3,0 (3,1)
Antal ansatte - (-)

BP Electric A/S
Trekanten 44B, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 1,6 (4,0)
Resultat før skat -1,5 (0,5)
Egenkapital 1,3 (2,8)
Antal ansatte 35 (54)

Djurs Sommerland A/S
Randersvej 17, Battrupholt, 8581 
Nimtofte
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 65,2 (57,3)
Resultat før skat 13,9 (6,2)
Egenkapital 52,3 (43,6)
Antal ansatte 98 (95)

Frederiksen Grenaa A/S
Energivej 3, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 7,4 (8,6)
Resultat før skat -0,9 (-0,1)
Egenkapital 1,4 (1,4)
Antal ansatte 19 (21)

Grenaa-Transport A/S
Bredstrupvej 27, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 2,6 (3,9)
Resultat før skat -0,6 (1,0)
Egenkapital 0,5 (1,2)
Antal ansatte - (-)

Hornslet Værktøjsfabrik ApS
Sletten 2B, 8543 Hornslet
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 1,7 (1,5)
Resultat før skat 0,4 (0,1)
Egenkapital 0,4 (0,1)
Antal ansatte 3 (3)

kan med viden og tilsyn. Jeg 
er i øvrigt selv formand for det 
Thailandske selskab.
Vore behov er små serier, der 
ofte skal bruges med kort var-
sel. Dem får vi nu fløjet hjem 
fra Thailand. Oven i købet har 
det i en periode været svært 
at skaffe dygtige cnc-folk i 
danmark; de er i Thailand, til 
en brøkdel af danske lønnin-
ger, og produktionen tegner 
indtil videre meget lovende. 
Og så er alle vore udgifter til 
Thailand-projektet afholdt i 
dette regnskabsår”.
Niels Jensen mener, det 
er meget vigtigt for danske 
virksomheder at være med 
i Asien. Det er helt andre 
vækstrater, der præsteres 
derude, selv under krisen, og 
så er det efter hans mening 
en uvurderlig udkigsplatform 
til de nye markeder, som vi 
skal sælge til fremover. På 
længere sigt kan han godt 
forestille sig, at selskabet i 
Thailand både skal servicere 
de maskiner, der kommer til 
at stå i den del af verden, og 
sælge for Varo i Asien.
Ordreindgangen fra danske 
og udenlandske kunder går 
nu også pænt fremad, så 
Niels Jensen forventer derfor 
en markant vækst i omsæt-
ningen og et tilfredsstillende 
overskud i det kommende 
regnskabsår.

Et resultat før skat på minus 
2,6 mio. kr. mod et overskud 
på 8,2 mio. kr. sidste år giver 
et tydeligt billede af de meget 
vanskelige markedsvilkår, 
Varo Specialmaskiner har 
ageret i sidste år. Direktør 
Niels Jensen betegner da 
også resultatet som utilfreds-
stillende.
Omsætningen er samtidig 
faldet fra 119 mio. kr. til 88 
mio. kr. – og faldet skyldes 
vanskelige økonomiske vilkår 
for selskabets kunder i ind- og 
udland.
”Men vi skal væk fra 2010 og 
lære af det – det ser godt ud 
i 2011. Vi har iværksat en del 
tiltag for at få kostpriserne 
ned. Efter produktionsforsøg 
i både Baltikum, Østeuropa 
og Kina, hvor vi slet ikke har 
været tilfredse med hverken 
kvaliteten eller seriøsiteten  
og hvor priserne pludseligt 
steg voldsomt, har vi i 2010 
idriftssat en komponentfabrik 
i Thailand. Vi har simpelthen 
behov for en underleverandør, 
vi kan stole på.
Vi havde to cnc maskinmed-
arbejdere ansat, der ville 
etablere sig i Thailand, den 
ene Thailandsk gift, og det 
projekt er vi sammen med 
Industrialiseringsfonden for 
Udviklingslande gået meget 
aktivt ind i. Vi har lovet at 
støtte og hjælper alt det, vi 

Nye selskaber

Norddjurs
33368275 DANISH BIOFUEL A/S  .............................................................................  17.12.2010
33370342 A.C.O. MØBLER ApS  ...............................................................................  20.12.2010
 
Syddjurs
33355130 ABCHOF BIO ApS  .....................................................................................  27.11.2010
33357087 DYBVAD EFTF. ApS  .................................................................................  01.12.2010
33362072 AHL AUTOMATER ApS  ........................................................................... 09.12.2010
33367171 GS8 ApS  ....................................................................................................  17.12.2010
33369964 DML INTERNATIONAL ApS  ...................................................................  20.12.2010

Konkurser, likvidationer og opløsninger

Norddjurs
32290876 SPÅN APS  ................................................................................................. 03.12.2010
31153697 BØNNERUP TRADING APS  ..................................................................... 06.12.2010
29408297 IVERHUSET APS  ...................................................................................... 06.12.2010
31180473 ANTIKSTALDEN DJURS APS  ..................................................................  07.12.2010
31623189 INTRAUNIT APS  .......................................................................................  07.12.2010
30800702 P. G. FURNITURE APS  ............................................................................. 09.12.2010
30004051 2 COOL APS  ..............................................................................................  10.12.2010
30835441 HÅNDVÆRKSSERVICE APS  ...................................................................  10.12.2010
31178894 OFELIA APS  ...............................................................................................  10.12.2010
29688001 PRESSCO APS  ..........................................................................................  14.12.2010
26994772 LAPIN BEER & LONG DRINK APS  ..........................................................  16.12.2010

Syddjurs
28148941 SKANTRADING APS  ................................................................................  29.11.2010
29305757 ELINOR EBELTOFT APS  .......................................................................... 03.12.2010
29780404 WJB SHIPPING APS  .................................................................................  07.12.2010
29171491 T & P HOSTING APS  ................................................................................. 08.12.2010
29632235 SAFETEK A/S ............................................................................................  10.12.2010
78650818 ASX 8558 APS  ..........................................................................................  13.12.2010
26872839 THAILAND HOMES APS  .........................................................................  17.12.2010
26519896 VESTER TRANSPORT APS  .....................................................................  20.12.2010 

Holding-, investerings- og ejendomsselskaber er undtaget.
Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

Ajour

Pænt lufthavnsår 
Året 2010 resulterede i en 
samlet passagerfremgang i 
Aarhus Lufthavn på 6,7 %. 
En fremgang der primært 
er drevet af en særdeles 
positiv udvikling i antallet af 
indenrigspassagerer, der steg 
med 17 %, godt suppleret af 
feriecharter trafikken, hvor 
fremgangen var 13,1 %, hvo-
rimod udenrigs rutetrafikken 
måtte notere en tilbagegang 
på godt 8 %.
“Der er ingen tvivl om at 
årsagen til den fremgang 
vi oplever i indenrigstrafik-
ken kan tilskrives den store 
konkurrence på ruten, og 
de afledte lave priser, der 
nu indebærer at flyvnin-
gen, ud over at rumme en 
tids gevinst, nu også er 
konkurrencedygtig med de 
alternative transportmidler, 
når man ser på rejseomkost-
ningen,” forklarer direktør Ole 
Paaske fra lufthavnen.
Chartertrafikken har haft 
Århus Charter som den 
bærende kraft, men er i 
stigende grad blevet sup-
pleret af de øvrige operatører: 
Star Tour, Tyrkiet Eksperten, 
SunCharter og Nazar. 
Forklaringen på tilbagegangen 
i udenrigs rutetrafikken er 
primært, at Ryanair i årets løb 
udbød væsentligt færre sæder 
til London end tidligere, 
men med 187.681 udenrigs 
rute passagerer er Aarhus 
Lufthavn fortsat provinsens 
næst største udenrigsrute 
lufthavn. 

Brand og 
Redning Djursland 
på plads
I forbindelse med årsskiftet er 
de to kommuners beslutning 
fra 2009 om etableringen 
af et samordnet beredskab 
for hele Djursland fuldbragt. 
Det betyder, at det kom-
munale beredskab er flyttet 
ind i Falcks brandstationer i 
Hornslet og Rønde, så Brand 
og Redning Djursland nu i alt 
har ni brandstationer, hvoraf 
de otte er rene deltidsbrand-
stationer. 
Brand og Redning Djursland 
ledes politisk af en fælles 
beredskabskommission, med 
beredskabschef Leif Bang 
som den daglige leder af hele 
beredskabet.

LAG flyttedag
LAG-Djurslands sekretariat er 
flyttet fra Landbocentret ved 
Rønde til de to kommuners 
udviklingsafdelinger.
LAG-koordinator Karen Just
vil således sidde på skift i de 
to kommuner og på den måde 
få faglig sparring.

Wizz Air starter 
Gdansk-Aarhus
Wizz Air med hoverkontor i 
Ungarn, har meddelt, at de 
den 29. marts åbner en rute 
med to ugentlige flyvninger 
mellem Aarhus Lufthavn og 
Gdansk i Polen. Ruten vil 
blive betjent af en Airbus 320 
maskine.
Selskabet starter samti-
dig ruter op fra Gdansk til 
Stavanger og Göteborg. Wizz 
Air beskæftiger over 1.000 
medarbejdere.

Aarhus Lufthavn

Trafik 2009  2010 %
 
Rute 
indenrigs 267.218 312.752 +17,0
 
Rute 
udenrigs 204.517 187.681 -8,2 
 
Charter 51.928 58.731 +13,1
 
Anden 2.739 2.613 -4,6
 
Total 526.402 561.777 +6,7

Ny erhvervs-
rådgiver
Danske Banks erhvervsråd-
givning på Djursland har ansat 
Lars Pagter som ny erhvervs-
rådgiver. Han kommer fra en 
tilsvarende stilling hos Nordea 
i Grenaa. 

Mols Entreprenørfirma ApS
Nyholmvej 24, Tved, 8420 Knebel
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 0,3 (0,6)
Resultat før skat -0,4 (-0)
Egenkapital 0,2 (0,5)
Antal ansatte 3 (-)

Papirgården A/S, Grenaa
Århusvej 146, 8500 Grenaa
Periode: 01.10.2009 - 30.09.2010
Bruttofortjeneste 7,1 (7,1)
Resultat før skat 1,2 (1,0)
Egenkapital 3,8 (4,2)
Antal ansatte - (-)

R.C. Holm A/S
Skovbakkevej 50, 8544 Mørke
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 1,5 (2,2)
Resultat før skat 0,2 (1,0)
Egenkapital 6,0 (5,9)
Antal ansatte - (2)

Simas - Filters A/S
Rugvænget 10, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 6,6 (6,8)
Resultat før skat 1,1 (1,6)
Egenkapital 2,7 (2,6)
Antal ansatte 15 (-)

Skødstrup Trædrejeri af 1986 ApS
Grenåvej 19C, 8410 Rønde
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 4,1 (5,3)
Resultat før skat -0,7 (0,4)
Egenkapital -0,4 (0,1)
Antal ansatte 11 (14)

S.P. Transport A/S
Martin Hansens Vej 8, 8400 Ebeltoft
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 0,7 (1,4)
Resultat før skat -0,6 (-0,9)
Egenkapital -1,1 (-0,5)
Antal ansatte 4 (4)

Tømrerfirmaet Peter Præst ApS
Rugvænget 11, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 6,5 (7,4)
Resultat før skat -0,7 (0,4)
Egenkapital -0,4 (1,0)
Antal ansatte 18 (17)

Østship ApS
Djurslandskajen 1, 8500 Grenaa
Periode: 01.07.2009 - 30.06.2010
Bruttofortjeneste 3,1 (2,9)
Resultat før skat 1,7 (1,6)
Egenkapital 1,5 (1,8)
Antal ansatte 3 (4)

Varo Specialmaskiner A/S
Tingvej 34, 8543 Hornslet

Ejer: Flemming Kristensen og 
Nileda Holding ApS

Periode 
01.10-2009 - 30.09.2010

Bruttofortjeneste 45,9 (59,6)
Resultat før skat -2,6 (8,2)

Egenkapital 7,3 (10,4)

Antal ansatte 99 (107)
Alle beløb i mio. kr. · (forrige regnskabsår)

18. januar 2011
Kl. 16.00-18.15. For at belyse nye 
vækstinitiativer i Syddjurs, og svare på 
spørgsmål, indbydes der til VÆKST-
arrangement 2011 for alle virksomhe-
der, deres medarbejdere, politikere og 
embedsmænd i Syddjurs kommune 
samt alle med interesse i at omsætte 
vækstintentionerne til handlinger for og 
i Syddjurs.
Sted: Syddjurs Udviklingspark.
Arr. Syddjurs Erhvervsforening.
Tilmelding og info: 88 80 99 80 senest 
d. 10. januar.

26. januar 2011
Kl. 11.00-16.00. Erfa-møde
Er et GMC Miljøcertifikat noget for din 
virksomhed? Kom og hør mere om, 
hvordan du kan komme med i vores 
miljøcertificering.
Her får du mulighed for uforpligtende 
at møde repræsentanter fra de 24 
virksomheder, som allerede har fået et 
GMC Miljøcertifikat.
SCA viser os, hvordan de fører miljø-
tilsyn. Grenaa Motorfabrik fortæller, 
hvordan de arbejder med miljøfor-
holdene. Og der bliver god tid til at 
udveksle erfaringer og nye idéer.
Du kan også konkret få mere at vide 
om, hvordan din virksomhed kan blive 
certificeret. 
Sted: SCA Packaging Grenaa A/S
Arr. GMC Norddjurs Kommune.
Tilmelding og info: ctw@norddjurs.dk 
eller tlf. 8959 4004 senest 14. januar.

Få dit eget eksemplar

Med et abonnement på Erhverv 
Djursland får du information om 
udviklingen på Djursland, nye 
inputs og artikler samt kort nyt.

Gratis digital udgave: 
Få Erhverv Djursland på udgivel-
sesdagen til din emailadresse 
som pdf-fil.

Tilsendt udgave:
Få Erhverv Djursland leveret di-
rekte til din privtadresse eller giv 
medarbejderne et eksemplar.
Årsabonnement (11 numre) 250,- 
5 årsab. (11 numre x 5)  650,- 

Bestil på 86 30 06 19 eller 
abonnement@erhverv-
djursland.dk

Priser er excl. moms.

Direktør Niels Jensen, 
Varo Specialmaskiner A/S.
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Fingeren på pulsen og 
uddannelsesfokus skaber vækst
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Vi satte fokus på uddannelse 

af vort eget personale.

Vi prøver hele tiden at finde 

ud af, hvad der rører sig 

inden for vort gebet.

Fiskeriteknolog Tonny Nielsen så 
rigtigt, da han etablerede Food Diag-
nostics for snart otte år siden. For 
aldrig før har der været så megen fo-
kus på fødevaresikkerhed som i dag. 
Lovgivningen samt pres fra kunder 
og ikke mindst forbrugere har gjort, 
at kerneområdet mikrobiologi udgør 
omkring 40 % af virksomhedens 
omsætning. Og den stiger fortsat 
i volumen. Danish Crown aftager 
f.eks. tests til at kunne foretage 
65.000 ud af 100.000 salmonella-
test om året. 

Når Food Diagnostics er blevet 
valgt som leverandør, skyldes det, 
at man her har specialiseret sig i 
hurtige og effektive testmetoder. 
Således kan en salmonellatest fra 
Food Diagnostics give svar inden for 
10 timer. Det er verdens hurtigste 
test. ”Der er sket en eksplosion 
inden for mikrobiologi de senere år,” 
forklarer Tonny Nielsen. ”Kravene til 
levnedsmidlers friskhed bliver større 
og større, og metoder til at kunne 
dokumentere det hurtigt og sikkert 
skal naturligvis følge med.”

Hygiejneområdet følger med
Det næste område, der vil få en 
voldsom betydning for Food Diag-
nostics er de øgede krav inden for 
hygiejnekontrol. Hele sundhedssek-
toren med hospitaler og plejehjem 
i spidsen skal kunne testes med 
hensyn til hygiejnestandarden. Her 
anbefaler Dansk Standard en ATP 
test, eller en Adenosin TriPhosphat 
test. Food Diagnostics er leverings-
dygtig med et nyt apparat, udviklet 

af NASA, der på 15 sekunder kan 
give svar på graden af, hvor rent der 
er. 

Ifølge Tonny bliver hygiejnekon-
trollen fulgt op af vandkontrol. ”Vand 
er fremtidens guld,” siger han. ”Jeg 
tror, at om tre år er vandkontrol et 
lige så stort område hos os som 
levnedsmiddelkontrol. I dag leverer 
vi tests til kontrol af badevandet 
overalt i Jylland og på Fyn. Og med 
den stigende industrialisering af 
samfundet bliver rent vand en efter-
tragtet vare. Nødvendigheden for 
vandkontrol bliver meget større end 
den er i dag.”

Tiden efter 2008
”2008 var et udmærket år for os, 
men i 2009 var omsætningsfrem-
gangen mindre. Det betød, at vi 
begyndte at fokusere mere på vore 
omkostninger, og vi fik strammet op 
på blandt andet kundernes beta-
lingsbetingelser, men først og frem-
mest satte vi fokus på uddannelse 
af vort eget personale. Vi indgik et 
samarbejde med uddannelsesvirk-
somheden TACK International A/S 
for at få os alle gjort mere parate til 
fremtiden. Og det mener jeg faktisk, 
at det er lykkedes for os. Det var 
dyrt, det kan ses på bundlinjen, for 
uddannelse koster jo penge. Men 
nu er vi for alvor rustet til fremtidens 
vækst.”

”Jeg mener også, at finanskrisen, 
eller hvad vi nu skal kalde den, fik os 
til at tænke anderledes. I strategisk 
sammenhæng tænker vi mere kort-

Siden starten i 2003 har Food Diagnostics næsten hvert år haft en fremgang 

på omkring 25 %. I år runder virksomheden en omsætning på 13,5 mio. 

Næste år skal den være mindst 15,5. Ledelsen indrømmer, at tiden 

har været med virksomheden, men der skal også bestilles noget. 

Vand er fremtidens guld.

sigtet i dag. Strengt taget ved vi jo 
ikke, hvad der skal ske i morgen. Vi 
er blevet mere omstillingsparate og 
er i kraft af blandt andet vort uddan-
nelsesprogram blevet mere profes-
sionelle. Vi satser på højt kvalifice-
rede medarbejdere. Vi får løbende 
nye kunder og nye kundesegmenter 
ind, så vi når egentlig ikke at lave så 
meget opsøgende arbejde, som vi 
gerne vil,” siger Tonny. 

”Generelt tror jeg, at vi er gode til 
at finde på nye ting. Vi har konstant 
fingeren på pulsen. Vi prøver hele 
tiden at finde ud af, hvad der rører 
sig inden for vort gebet. De hurtige 
testresultater, som vi er speciali-
ster i, er populære. Vi leverer varer 
fra dag til dag, det er heller ikke 
almindeligt i branchen. Og så er vi 
begyndt at afholde symposier. Det 
gjorde vi i 2009 med Food Safe, 
hvor vore kunder havde adgang til 
internationale forskere og til vore le-
verandører. Det var en succes. Den 
gentager vi igen i maj. Ligeledes 
afholder vi et arrangement, Aqua 
Safe, med fokus på hurtigmetoder 
til vandkontrol i februar. Det afhol-
des i Kattegatcenteret. Også her 
forventer vi succes. Vi vil være en 
virksomhed, som ud over at levere 
produkter også leverer viden. Vi vil 
være stedet, som folk ringer til, når 
de har udfordringer med  hygiejne 
og fødevaresikkerhed. Og det er vi 
allerede,” slutter Tonny Nielsen. 

Adm. dir. Tonny Nielsen, Food Diagnostics ApS.
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Som den eneste af sin slags på Djursland, står Papirgården på Århusvej 
i Grenaa stærkt med mere end 10.000 varenumre. Et stort sortiment 
af kontormøbler, kontorartikler og kontormaskiner tilsat et næsten 
ubegrænset lager af tilbehør. Denne solide virksomhed er nu godt i gang 
med et kontrolleret generationsskifte. 

Her finder du alt til kontoret
Selvom forretningen har sin historie 
helt tilbage til begyndelsen af 50-erne, 
og med forskellige placeringer rundt 
omkring i byen, så var det vel først i 
1991, da Peter Christensen og Tommy 
Carlsson købte ejendommen på År-
husvej med dobbelt så megen plads, 
at aktiviteterne for alvor tog fart.

I år 1997 var Jens Peder Nielsen, 
Leo Press og Per Stefanek kommet 
med i firmaet, da de købte halvdelen 
af aktierne. Resten overtog de i 2000, 
da Tommy Carlsen gik på efterløn. 
Senest er Karin Press (48) og Jørgen 
Bjerre (43) kommet på banen som 
medejere, og Jens Peder Nielsen går 
på efterløn i december 2012. 

Som Karin og Jørgen selv siger 
det, så består forretningen i dag af et 
stærkt, solidt og yderst erfarent og 
veluddannet personale med en blan-
det alder og en gennemsnitlig ansæt-
telsesperiode, der ligger i nærheden 
af 15 år. Der er i alt 16 medarbejdere 
ansat. 

1700 kvm butik og lager
Der er fyldt godt op. Et stort og impo-
nerende flot udvalg af kontormøbler 
med blandt andet den lokale designer 
Hans Sandgren Jacobsens Cobra 
kontorstol. Der er kontormaskiner til 
alle formål i de mest kendte mærker. 
Multifunktionsmaskiner, printere, 
kopimaskiner, multimedieprojektorer, 
kasseapparater og meget mere. Dertil 
er der knyttet et ef-
fektivt service-
værksted, der 
kan klare 
langt det 
meste. 
Der er 
tilbehør 

til EDB, der er kontorartikler af alle 
slags – og så er der også en afdeling 
for hobby- og festartikler. Så når der 
skal dækkes op til fest, så kommer 
man langvejs fra, for at se på det store 
udvalg. 

Papirgården er medlem af Dan-
marks førende indkøbssamarbejde, 
Office Supply Denmark A/S (OSD). 
I øvrigt gør Karin og Jørgen opmærk-
som på, at forretningen ikke kun hand-
ler med erhvervskunder. De private er 
lige så velkomne.  

Gratis udbringning
Jørgen fortæller, at virksomhedens 
egne biler sørger for udbringning uden 
beregning, hvis man da ikke foretræk-
ker selv at hente varerne. I Grenaa-
området er det hver dag. På resten af 
Djursland er det efter behov. Men det 
kan sagtens forekomme flere gange 
om ugen. ”Det handler om at være 
effektive og konkurrencedygtige,” 
supplerer Karin. ”Udbringningen er na-
turligvis også et af vore konkurrence-
parametre.” Jørgen fortsætter: ”Vi har 
faktisk kunder fra hele landet. Vi leve-
rer f.eks. kontormøbler 
til sjællandske 
virksomheder, 
og for kort tid 
siden indret-
tede vi et 
kabellæg-
ningsskib, der 
var placeret 
på Fyn. Vi er 
godt med rundt 
omkring. Vi har 
erfaring i ind-
retning, og vi 

har et avanceret 3D-program, der kan 
visualisere vore indretningsforslag.”

Fremtiden
Alle generationsskifter i virksomhe-
den synes at være gennemtænkt og 
planlagt flere år frem. Sådan har det 
også været med Karin og Jørgens ind-
træden i ejerkredsen. Den begyndte 
faktisk allerede i 2008, da Papirgården 
udvidede aktiekapitalen, som Karin 
og Jørgen købte, og som fortsatte 
i 2009, da Per Stefanek solgte sin 
ejerandel til dem. 

Nu står disse friske, men erfarne 
kræfter parat. Jørgen med 12 år i 
virksomheden – og Karin med tæt på 
25 år. Nu skal de være med til at tegne 
Papirgårdens fremtid. 

E-handelen har været i gang i 
nogen tid, og her i løbet af 2011, går 
man i gang med en gennemgribende 
opdatering af systemet. Indtil den nye 
webbutik åbner, kan den gamle stadig 
bruges. Derudover har man planer om 
at gå mere aktivt ind i Århus og Ran-
ders. ”Vi har allerede kunder i begge 
byer, men vi kan bestemt gøre noget 
mere. Vore biler kører der jo i forvejen. 
Vi vil naturligvis sørge for konstant 

at være et opdateret firma, der har 
styr på det hele inden for vort 
gebet. Og så vil vi fortsat være et 
sundt og positivt firma, der ser 
lyst på fremtiden. For sådan er vi 
jo,” slutter Jørgen Bjerre. 

Yderligere oplysninger og flere 
detaljer kan fås på 

www.papirgaarden-grenaa.dk

HAR DU EN IDÈ 
TIL ET ARRANGEMENT I MILJØFORUM?

Vil du gerne vide, hvad der sker i Miljøforum?

– gå ind på vores hjemmeside

mfnorddjurs.dk

hvor du kan få mere at vide, melde dig til (gratis) 
– og hvor du kan komme med forslag til 
arrangementer

Miljøforum Norddjurs Erhverv er et samarbejde mellem interesserede virksomheder i Norddjurs og Norddjurs 
Kommune med henblik på at formidle erfaringsudveksling og viden om reduktion af virksomhedernes miljøbe-
lastning og forøgelse af produktiviteten. Denne formidling sker primært ved erfaringsudveksling i de enkelte ud-
viklingsgrupper (interessegrupper) og ved afholdelse af diverse arrangementer - typisk fyraftensmøde, hvor alle
kan deltage. Miljøforum Norddjurs Erhverv afløser det tidligere UGE (Udviklingsforum for Grenaa's Erhvervsliv). www.mfnorddjurs.dk

 

Murerfirma RASMUS JAKOBSEN A/S

Havnevej 80 · 8500 Grenaa
Tlf. 86 32 35 11/86 32 38 32

Biltlf. 23 31 48 40

Totalentrepriser
Nybygning · Tilbygning

Omforandring · Reparationer
Murer-, beton-, og jordarbejde

Autoriseret kloakmester
Grave- og huggearbejde med miniged

 

VVS-installation

per møller 
RUGVÆNGET 14 • 8500 GRENAA
TLF. 86 32 21 77 • FAX 86 30 07 77  

 

• VAND • VARME • SANITET • VENTILATION 
• BLIKKENSLAGERARBEJDE
• OLIEFYRSSERVICE

www.permoeller.dk

Færgevej 1 · Grenaa · www.mercatus.dk

.



Din lokale installatør

Trekanten 44 B
8500 Grenaa
Tlf. 86 32 32 99

Kådhøjvej 12
8530 Hjortshøj

Tlf. 86 24 90 99

BP Electric A/S

Kval i tet  t i l  t iden

www.bpelectric.dk

 

Systematisk Vedligehold
Byggesagsstyring
Energimærkning
Projektledelse

Hans Jørgen Pedersen
Rådgivende Ingeniør & Energikonsulent

Lyngdalvej 39 · 8500 Grenaa · Tlf. 86309066
www.greniko.dk · E-mail: mail@greniko.dk

Erfa-møde

Er et GMC Miljøcertifikat noget for din virksomhed?

Kom og hør mere om, hvordan du kan komme 
med i vores miljøcertificering.

Den 26. januar 2011
hos SCA Packaging Grenaa A/S, kl. 11.00 til 16.00.

Her får du mulighed for uforpligtende at møde repræsentanter fra de 24
virksomheder, som allerede har fået et GMC Miljøcertifikat.

SCA viser os, hvordan de fører miljøtilsyn. Grenaa Motorfabrik fortæller,
hvordan de arbejder med miljøforholdene. Og der bliver god tid til at ud-
veksle erfaringer og nye idéer.
Du kan også konkret få mere at vide om, hvordan din virksomhed kan blive
certificeret. 

Tilmelding/yderligere oplysninger:

Meld dig til hos Carsten T. Willadsen 
senest den 14. januar 2011 på e-mail
ctw@norddjurs.dk eller tlf. 8959 4004.

m i l j ø c e r t i f i k a t
GMC


