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Hvordan går det med iværksætteriet i Sønderborg, og hvor mange nye virksomheder overlever? Hvordan 
er erhvervslivet i Sønderborg skruet sammen, og hvor meget omsætter virksomhederne i Sønderborg 
kommune for? Dette og meget andet kan læses af denne rapport, hvor temperaturen på erhvervsklimaet 
i Sønderborg er taget.  
 
Et spirende iværksættermiljø står højt ønskelisten hos landets kommuner. En høj iværksætteraktivitet kan 
være med til at skabe økonomisk vækst og beskæftigelse i kommunen, så det er ikke så overraskende, at der 
løbende bliver fulgt med i hvor mange nye virksomheder, der kommer til. Hvert år kommer der derfor et 
stort antal opgørelser af antal iværksættere i landets kommuner – men der er stor forskel på, hvordan man 
gør iværksætteraktiviteten op, hvilket kan være medvirkende til et til tider lidt mudret billede af 
iværksætteriet.  
 
I Tabel 1 ses tre forskellige opgørelsesmetoder for nye virksomheder i Sønderborg kommune siden 2008. 
Første række viser antallet af registreringer i CVR. Heraf ses det, at der i 2018 var 681 nye virksomheder i 
Sønderborg kommune. I dette tal er ”revl og krat” talt med. Det vil sige, at alle brancher, ejerformer og 
registreringer, herunder virksomheder der er genstartere, er talt med. Går man et spadestik dybere og ser 
på, hvad ”revl og krat” egentlig er, finder man ud af, at disse registreringer også indeholder foreninger, 
holdingselskaber samt en lang række hobbyvirksomheder – og som et kuriosum faktisk også dødsboer. Denne 
opgørelse bliver blandt andet anvendt i Bisnodes årlige ’Iværksætteranalyse’.  
 
Tabel 1. Nye virksomheder i Sønderborg kommune opgjort på virksomhedstype, 2008-2018  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Nye CVR-registreringer 683 521 618 586 628 619 623 667 672 607 681 
Heraf 
iværksætterbrancher 528 396 430 436 460 399 476 520 493 448 494 

IV-brancher uden 
genstartere, 
hobbyvirksomheder og 
holdingselskaber 

356 297 300 316 334 288 329 350 337 310 347 

Heraf reelle virksomheder 196 133 151 156 150 155 138 149 161 139  
Kilde: CVR-registeret og Danmarks Statistiks iværksætterdatabase 
*En reel virksomhed er ifølge Danmarks Statistik en virksomhed der i etableringsåret kan præstere hvad der svarer til et halvt årsværk. 
 
I 2014 blev to nye ejerformer indført – Iværksætterselskab (IVS) og Personligt ejede mindre virksomhed 
(PMV). Det var populært, hvilket straks gav udslag i antallet af registreringer i CVR, som det ses i Tabel 1. Fra 
619 nye registreringer i 2013 til 672 i 2016.  
 
I anden række af tabellen ses Erhvervsstyrelsens månedlige CVR-registreringer. De er afgrænset til de 
såkaldte iværksætterbrancher og ejerformer. Det betyder, at der blandt andet er set bort fra landbrug og 
foreninger, men genstartere og hobbyvirksomheder indgår stadig i denne opgørelse. Disse er trukket ud af 
opgørelsen i række tre.  
 
Nederste række i tabellen viser så Danmarks Statistiks afgrænsning. Den foretages på baggrund af økonomisk 
aktivitet. En virksomhed skal kunne præstere, hvad der svarer til et halvt årsværk i etableringsåret for at 
kunne blive betragtet som en reel virksomhed. Dermed frasorteres de mindste hobbyvirksomheder. 
Genstartere er ligeledes sorteret fra. Danmarks Statistik har foretaget denne opgørelse siden 2001 i alle 
landets kommuner.  



 

 
Pointen er, at afhængigt af hvordan man vælger at anskue det, så svingede iværksætteraktiviteten i 
Sønderborg kommune i 2017 fra 607 til 139 nye virksomheder, hvilket jo er noget af et udsving. I forhold til 
økonomisk vækst og beskæftigelse, giver de reelle virksomheder det mest retvisende billede af 
iværksætteraktiviteten, da ”revl og krat” som foreninger og dødsboer, genstartere og små 
hobbyvirksomheder er sorteret fra, og der er et krav om økonomisk aktivitet af en anseelig størrelse – et 
halvt årsværk i etableringsåret. 
 
Konklusion er derfor, at de 607 registreringer i CVR i 2017 i Sønderborg kommune kan reduceres til 139 reelle 
iværksættervirksomheder.  
 
Sønderborg kommune indhentet af Region Syddanmark på iværksætteraktivitet 
Med udgangspunkt i reelle iværksættervirksomheder er det interessant at se på, hvordan Sønderborg 
kommune klarer sig i forhold til det generelle niveau på regionalt- og landsplan. I Figur 1 ses udviklingen af 
reelle iværksættervirksomheder med udgangspunkt i 2008 som indeks 100.  
 
Figur 1. Indekseret udvikling i antal nye virksomheder 2008-2017 opgjort efter område, 2008=100 

 
Kilde: Danmarks Statistiks iværksætterdatabasen, bearbejdet af eStatistik 
 
Som det ses af figuren, så har antallet af iværksættere nogenlunde fulgt udviklingen i regionen og på 
landsplan. Man oplevede et stort fald fra 2008 til 2009 i forbindelse med finanskrisen første år, og der er 
stadig et efterslæb herfra. I Sønderborg kommune var iværksætteraktiviteten i 2017 29 procent under 
førkriseniveauet, mens man på landsplan er 15 procent under. I Region Syddanmark var 
iværksætteraktiviteten i 2017 på 74 procent af førkriseniveauet, hvilket betyder, at regionen lige netop 
overgår Sønderborg kommune, der ellers konstant har ligget over regionen fra 2009 til 2016. Et mindre dyk i 
antallet af reelle iværksættervirksomheder fra 2016 til 2017 ser dog ud til at blive indhentet allerede i 2018. 
Opgørelsen af reelle virksomheder for 2018 foreligger ikke endnu, men som det ses i Tabel 1 ovenfor, så har 
der fra 2017 til 2018 været en pæn stigning i antallet af CVR-registreringer i Sønderborg kommune. Renset 
for holdingselskaber, genstartere, foreninger og de mindste hobbyvirksomheder blev der etableret 347 
virksomheder i 2018, hvilket er på stort set samme niveau som i 2008 før finanskrisen.   
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Etableringsrate på niveau med Region Syddanmark 
En anden måde at kigge på iværksætteraktivitet er etableringsraten. Den viser for et givent år, hvor stor en 
del af den samlede virksomhedsbestand, der er etableret i det givne år, og udtrykker derved fornyelsen af 
virksomhedsbestanden. Etableringsraterne er beregnet med afsæt i reelle virksomheder.  
 
Figur 2. Etableringsrater efter område, 2017 

 
Kilde: Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og Generel Firmastatistik, Bearbejdet af eStatistik 
 
Figur 2 viser etableringsraterne for kommuner i Region Syddanmark foruden regionen og landet som helhed.  
I 2017 udgjorde de 139 iværksættervirksomheder 4,9 procent af virksomhedsbestanden i Sønderborg 
kommune. Det er lige under, men dog tæt på det generelle niveau i Region Syddanmark, hvor 
etableringsraten var 5,2 procent i 2017. På landsplan var etableringsraten 6,3 procent.  
 
Ser man på etableringsratens udvikling, finder man, at den i det store hele følger udviklingen for antallet af 
nye virksomheder fra Figur 1. I Figur 3 ses etableringsraterne i Sønderborg, Region Syddanmark og Hele 
landet i perioden 2008-2017.  
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Figur 3. Udvikling i etableringsrate, fordelt på område, 2008-2017 

 
Kilde: Danmarks Statistik, iværksætterdatabasen og Generel Firmastatistik, Bearbejdet af eStatistik 
 
 
Det er selvfølgelig også interessant at se på, hvor vidt de etablerede virksomheder så overlever. I Figur 4 ses 
overlevelsesraterne for Sønderborg kommune, Region Syddanmark og Hele landet.  
 
Her ses det, at i 2017 var 76,7 procent af de virksomheder, der blev etableret tre år forinden, i live. På 
landsplan er den treårige overlevelsesrate 77,1 procent, mens den i Region Syddanmark er 78,2 procent. Der 
er altså ikke den store forskel mellem områderne her. Den treårige overlevelsesrate i Sønderborg kommune 
har dog haft en stagnerende tendens siden 2014, mens regionen og hele landet generelt har forbedret 
overlevelsesevnen en smule i samme periode.  
 
Ser vi på den femårige overlevelsesrate er Sønderborg kommune og Region Syddanmark på nøjagtigt samme 
niveau. I 2017 var 62,2 procent af virksomhederne etableret fem år forinden stadigt aktive i såvel Sønderborg 
som i regionen. Dermed placerer de sig et godt stykke over det generelle niveau i hele landet, hvor den 
femårige overlevelsesrate er 60,8 procent.  
 
Overlevelsesraterne ligger generelt højere end i perioden umiddelbart efter finanskrisens start, hvor mange 
af de unge virksomheder fra højkonjunkturens seneste år ikke havde tilstrækkelig med finansiel polstring og 
måtte bukke under. Den femårige overlevelsesrate for de nye virksomheder i Sønderborg kommune er 
således steget med knap seks procentpoint fra 2011 til 2017.  
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Figur 4. Overlevelsesrater opgjort efter område, 2008-2017 

 
Kilde: Danmarks Statistiks iværksætterdatabase samt diverse erhvervsregistre 
 
 
 
Industrien står for halvdelen af Sønderborgs Gazeller 
I Sønderborg kommune var der i 2017 2.852 registrerede virksomheder. Som tidligere nævnt var 139, 
svarende til 4,9 procent af disse iværksættere. Og så var der 14 Gazelle-virksomheder. Tallene ses af Tabel 
2.  
 
Den største gruppering af virksomheder er indenfor branchen ’Handel’, hvor der var 364 virksomheder 
registreret i 2017. ’Landbrug, skovbrug og fiskeri’ samt ’Ejendomshandel og udlejning’ følger efter med 
henholdsvis 340 og 320 virksomheder.  
 
Kigger man udelukkende på iværksættervirksomhederne, ser fordelingen lidt anderledes ud. Flest 
iværksættere finder man indenfor ’Videnservice’ med 23 ud af de i alt 139 iværksættere. ’Handel’ og ’Bygge 
og anlæg’ følger efter med henholdsvis 17 og 15 iværksættere.  
 
Et helt andet billede får man, når man kigger på vækstvirksomhederne. 14 virksomheder kvalificerede sig i 
2017 til at blive en af Børsens Gazeller. Og her cementeres Sønderborgs tradition som en yderst stærk 
industri by. Halvdelen af gazellerne finder vi nemlig indenfor netop industrien. Branchen ’Information og 
kommunikation’ præsterer fire gazeller i Sønderborg kommune, mens det er blevet til en enkelt gazelle-
virksomhed i hver af brancherne ’Bygge og anlæg’, ’Handel’ og ’Hoteller og restauranter’.  
 
En anden vækstklassificering end Børsens Gazeller er de såkaldt vækstlag. Det er virksomheder, som i 
perioden 2015 til 2017 har haft en gennemsnitlig fremgang i beskæftigelsen på minimum 20 procent årligt, 
og som har fem eller flere beskæftigede i 2017. I 2017 var der 29 af disse virksomheder i Sønderborg 
kommune, og endnu engang er det industrien, der markerer sig mest med ni virksomheder i vækstlaget. 
’Bygge og anlæg’ samt ’Hotel og restauration’ følger efter med fire virksomheder, mens brancherne 
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’Handel’ og ’Information og kommunikation’ hver er repræsenteret med tre virksomheder. Tallene ses af 
Tabel 2.   



 

Tabel 2. Virksomheder i Sønderborg kommune, opgjort på type og branche, 2017 

Branche/virksomhedstype Firmaer SMV Iværksættere SIS Gazeller 
(2018) 

Vækstlag 
(2017) 

Vejledte i 
vækstlag 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 340 0 6 4  1  
Industri m.v. 257 28 8 4 7 9  
Bygge og anlæg 278 2 15 3 1 4  
Handel 364 11 17 4 1 3  
Transport 85 1 5 2    
Hoteller og restauranter 168 4 13 3 1 4  
Information og 
kommunikation 93 4 8 9 4 3  
Finansiering og forsikring 136 0 3 2  1  
Ejendomshandel og udlejning 320 0 7 2    
Videnservice 225 2 23 7    
Rejsebureauer, rengøring og 
anden operationel service 137 1 7 3  1  
Undervisning, sundhed mv.  253 0 15 14  1  
Kultur og fritid 52 0 4 1    
Andre serviceydelser mv. 144 0 8 2  2  
I alt 2.852 53 139 60 14 29 5 

Kilde: Specialkørsler Danmarks Statistik Firmastatistik, iværksætterdatabasen og RAS 
 
 
I 2017 vejledte Sønderborg Kommune i alt 133 virksomheder. Heraf blev 20 virksomheder sorteret fra af 
forskellige årsager, enten er de ophørt, eller så er de lokaliseret i en anden kommune end Sønderborg. Der 
er altså 113 resterende virksomheder i Sønderborg som har fået vejledning, hvor af de 60 var iværksættere, 
og fem af de vejledte SMV’er var fra vækstlaget.  
 
På Figur 5 herunder ses gruppen af iværksættere fordelt på brancher (de orange søjler) sammenlignet med 
de vejledte iværksættere (den blå søjle). Vejledningen fordeler sig generelt jævnt over brancherne, men 
’Bygge og anlæg’, ’Handel’ og ’Videnservice’ har en relativt lille andel af vejledningen, hvorimod ’Information 
og kommunikation’ og ’Undervisning, sundhed mv.’ får en relativt stor andel af vejledningen sammenlignet 
med disse branchers andel af den samlede iværksætterstand i Sønderborg kommune. ’Undervisning, 
sundhed mv.’ tegner sig således for næsten en fjerdedel af de vejledte iværksættere, mens branchen faktisk 
kun udgør lidt mere end en tiendedel.  
 
 
  



 

Figur 5. Fordeling af iværksættere og vejledte iværksættere (SIS) på brancher 

  
Kilde: Specialkørsler Danmarks Statistik Iværksætterdatabasen og CVR-udtræk 
 
Figur 6 herunder viser fordelingen af virksomheder på brancher og de vejledte SMV’er (SMV+Projekt). 
Figuren giver dermed et indblik i vejledningsindsatsen på brancheniveau. Her er det tydeligt, at branchen 
’Industri’ er et indsatsområde. Faktisk er over halvdelen, helt nøjagtigt 52,8 procent af de vejledte SMV’er 
indenfor denne branche på trods af, at branchen blot udgør 9 procent af den samlede virksomhedsbestand 
i Sønderborg kommune.  
 
Branchen ’Handel’ er også overrepræsenteret i vejledninger sammenlignet med andelen af de samlede 
virksomheder. 20,8 procent af de vejledte SMV’er er indenfor ’Handel’, mens branchen udgør 12,8 procent 
af alle virksomheder. I tråd med de vejledte iværksættervirksomheder, så er ’Information og 
kommunikation’ overrepræsenteret blandt de vejledte SMV’er med 7,5 procent af vejledninger og 3,3 
procent af virksomheder.  
 
Seks ud af fjorten branche-grupperinger er ikke repræsenteret blandt de vejledte. Virksomheder i disse 
seks brancher udgør 44 procent af alle virksomheder.  
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Figur 6. Fordeling af firmaer og vejledte SMV’er på brancher 

 
Kilde: Specialkørsler Danmarks Statistik Firmastatistik og CVR-udtræk 
 
Eksportvirksomheder med kæmpe bidrag til omsætningen 
Virksomhederne i Sønderborg kommune omsatte for mere end 37 milliarder kroner i 2017. Det er en 
stigning på 11 procent over fem år, hvor omsætningen i 2012 var på 33,4 milliarder kroner.  
 
I samme periode er eksportomsætningen vokset med 22 procent. I 2012 udgjorde eksporten 17,7 milliarder 
kroner af den totale omsætning på 33,4 milliarder kroner. I 2017 udgjorde eksportomsætningen 21,6 
milliarder kroner. Dermed er hele 58 procent af virksomhedernes i Sønderborg kommunes samlede 
omsætning eksport i 2017 mod 53 procent i 2012.  
 
Eksporten spiller altså en større og større rolle i Sønderborg kommune, hvilket også understreges af, at den 
samlede omsætningsvækst i absolutte tal er mindre end den samlede vækst i eksportomsætning i perioden 
2012 til 2017. Den samlede omsætning steg i denne periode med 3,719 milliarder kroner, mens 
eksportomsætningen i samme periode steg med 3,883 milliarder kroner.  
 
Figur 7 viser udviklingen i omsætning og eksportomsætning.   
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Figur 7. Omsætning og eksport for virksomheder i Sønderborg kommune, 2017 

 
Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik: Firmaernes køb og salg 
 
Sammenlignet med Region Syddanmark og Danmark generelt, så er det da også tydeligt, at virksomhederne 
i Sønderborg kommune har fundet den rigtige eksportformel. Figur 8 viser, hvordan udviklingen på 
hjemmemarkedet og eksportmarkedet har været med udgangspunkt i 2013.  
 
Af figuren ses det, at hvor virksomhederne i Sønderborg kommune har omsat for 4 procent mere på 
hjemmemarkedet siden 2013, så er eksportomsætningen steget med hele 21 procent. Til sammenligning 
ses det, at den generelle vækst i eksporten fra Danmark har været 10 procent siden 2013 og 6 procent i 
Region Syddanmark. På hjemmemarkedet har regionen haft en omsætningsfremgang på 11 procent, på 
landsplan er der tale om en fremgang på 14 procent.  
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Figur 8. Omsætning på hjemmemarked og eksport, opgjort på område, 2012-2017, 2013=100 

 
Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik: Firmaernes køb og salg 
 
 
Man kan altså ikke undervurdere eksportens betydning for virksomhederne i Sønderborg kommune. 
Sammenlignet med andre kommuner, udgør eksporten da en betydelig større del af omsætningen i 
Sønderborg. Figur 9 viser, hvor stor en del af den samlede omsætning eksporten udgjorde i 2016 for 
kommunerne i Region Syddanmark samt for region og hele landet.   
 
Her ses det, at Sønderborg suverænt har den største eksportandel af den samlede omsætning i 2016 med 
55,5 procent. Der er langt ned til næste på listen, som er Kerteminde med 34,6 procent. Det generelle 
niveau i Danmark er 28,6 procent, altså omtrent det halve af Sønderborgs andel, mens Region Syddanmark 
har en eksportandel af den samlede omsætning på 24,5 procent. 
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Figur 9. Eksportens andel af den samlede omsætning, opgjort efter område, 2016 

  
Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik: Generel firmastatistik 
 
 
Virksomhederne i Sønderborg kommunes flotte eksportsalg bliver ikke mindre imponerende af, at andelen 
af eksportvirksomheder faktisk ikke er nævneværdig større end niveauet på landsplan. Dette ses af Figur 
10.  
 
14 procent af det samlede antal virksomheder i Sønderborg kommune har eksportaktiviteter. På landsplan 
udgør eksportvirksomhederne 13,3 procent af det samlede antal virksomheder, mens andelen i Region 
Syddanmark er 14,3 procent. Så eksportvirksomhederne i Sønderborg kommune omsætter altså for større 
beløb end tilfældet er i resten af landet. Store, globalt orienterede industrivirksomheder som Danfoss og 
Linak har med deres store eksport derfor en betragtelig betydning for Sønderborg. 
 
Figuren viser også, at jo tættere vi kommer på den dansk-tyske grænse, jo større er andelen af 
eksportvirksomheder. Aabenraa og Tønder lægger sig i front med henholdsvis 23,2 procent og 20,1 
procent.  
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Figur 10. Andelen af virksomheder med eksport, opgjort efter område, 2017 

 
Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik: Generel firmastatistik 
 
 
Beskæftigelsens vækst i Sønderborg kommune båret af den private sektor 
I 2017 var der 32.960 beskæftigede personer i Sønderborg kommune. Heraf var de 23.129 ansat i den 
private sektor, hvilket svarer til 70,2 procent.  
 
Det samlede antal beskæftigede nærmer sig niveauet fra 2012 og er kun 326 personer fra at være samme 
niveau – hvilket svarer til, at beskæftigelsen i 2017 var 1 procent fra 2012-niveauet. I den private sektor har 
man lige nøjagtigt krydset målstregen og beskæftiger i 2017 123 flere personer end tilfældet var i 2012.  
 
Og netop den private sektor er den helt store jobmotor i Sønderborg kommune de seneste år. Siden 2015 
er beskæftigelsen vokset 2,7 procent samlet, mens beskæftigelsen i den private sektor er vokset med 3,2 
procent. I absolutte termer vil det sige, at der netto er skabt 859 job, hvoraf de 708 er i den private sektor. 
Det svarer til 82,4 procent af jobskabelsen. Beskæftigelsen i den private sektor udgør som nævnt omkring 
70 procent af den samlede beskæftigelse, hvilket sætter jobskabelsen i relief.  
 
Udviklingen i beskæftigelsen i Sønderborg kommune kan ses i Figur 11.  
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Figur 11. Beskæftigede i Sønderborg kommune, samlet og privat sektor, 2012-2017 

 
Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik: Den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik 
 
 
Sønderborg har relativt flere job i store virksomheder end resten af landet 
Som nævnt ovenfor, så var der 32.960 personer med beskæftigelse i Sønderborg kommune i 2017. Men det 
er ikke ensbetydende med, at der så også er 32.960 job, da nogle personer har to eller flere job. Derfor er 
det samlede antal job noget højere end det samlede antal beskæftigede. I 2017 var det samlede antal job 
37.006. Heraf var 13.759 job i virksomheder med flere end 100 ansatte. Relativt svarer det til, at 37,2 
procent af den samlede beskæftigelse, hvilket er nævneværdigt højere end på landsplan og i Region 
Syddanmark. Som det ses af Tabel 3, så er en tredjedel af den samlede beskæftigelse at finde i de store 
virksomheder på landsplan, mens samme tal er 28 procent i Region Syddanmark.  
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Tabel 3. Job fordelt på arbejdsstedsstørrelse, opgjort efter område, november 2017  
Hele landet Region Syddanmark Sønderborg kommune 

1 129.992 25.058 1.194 
2-4 194.559 40.992 2.016 
5-9 258.443 56.780 3.095 
10-19 366.789 79.682 4.095 
20-49 583.630 124.106 6.118 
50-99 431.302 99.914 5.003 
100+ 1.050.297 177.980 13.759 
Fiktive 139.390 32.133 1.726 
I alt 3.154.402 636.645 37.006 

i procenter  
1 4,1% 3,9% 3,2% 
2-4 6,2% 6,4% 5,4% 
5-9 8,2% 8,9% 8,4% 
10-19 11,6% 12,5% 11,1% 
20-49 18,5% 19,5% 16,5% 
50-99 13,7% 15,7% 13,5% 
100+ 33,3% 28,0% 37,2% 
Fiktive* 4,4% 5,0% 4,7% 

Kilde: Specialkørsel Danmarks Statistik: Erhvervsbeskæftigelsen 
* En fiktiv enhed er en enhed, hvor personer uden et fysisk arbejdssted placeres. Dette gælder fx inden for rengøringsvirksomhed, 
forsikringsvirksomhed og social- og sundhedsvæsen. 
 
I Sønderborg kommune var der 3.018 arbejdssteder i 2017. Knap 40 procent, nemlig 1.194 af disse var 
enkeltmandsvirksomheder. Andelen af arbejdssteder med under ti job udgør knap 80 procent af alle 
arbejdssteder, men kun 17 procent af alle job i Sønderborg kommune. Enkeltmandsvirksomheder fylder 
meget i statistikken inden for landbruget, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning samt 
erhvervsservice. Inden for disse brancher beskæftiger mere end halvdelen af virksomhederne kun ejeren. 
Inden for industrien og brancher relateret til den offentlige sektor har mere end 5 procent af arbejdsstederne 
over 100 ansatte. Ser man bort fra industrien og den offentlige sektor findes der kun 11 arbejdssteder med 
mere end 100 ansatte i Sønderborg kommune i 2017, jf. Tabel 4 nedenfor. 
 
 
  



 

Tabel 4. Arbejdssteder i Sønderborg kommune, fordelt på arbejdsstedsstørrelse og branche, 2017 
2017 1 ansat 2-4  5-9  10-19  20-49  50-99  100 + I alt 
TOT Erhverv i alt 1194 731 467 300 205 72 49 3018 
Landbrug, skovbrug og 
fiskeri 190 91 38 12 2 0 0 333 

Industri, råstofindvinding og 
forsyningsvirksomhed 64 53 29 31 30 15 13 235 

Bygge og anlæg 103 72 40 24 14 5 0 258 
Handel og transport mv. 171 218 163 96 70 17 5 740 
Information og 
kommunikation 38 25 14 9 1 2 1 90 

Finansiering og forsikring 40 16 9 6 4 0 0 75 
Ejendomshandel og 
udlejning 140 44 17 2 7 0 0 210 

Erhvervsservice 192 88 42 17 6 0 5 350 
Offentlig administration, 
undervisning og sundhed 152 58 81 90 56 30 25 492 

Kultur, fritid og anden 
service 104 66 34 13 15 3 0 235 

Kilde: Danmarks Statistik: Erhvervsbeskæftigelsen 
 


