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Besvarelse af spørgsmål 69 stillet af udvalget den 6. november 2017. 
 
Spørgsmål 69: 
Vil ministeren på baggrund af side 13 i ”Strategi for Vækst gennem 
Deleøkonomi” hvoraf det fremgår, at der er en række studier, der viser, at 
deleøkonomi fordrer vækst, kort redegøre for konklusionerne i studierne 
og oversende studierne til Skatteudvalget? 
 

Svar: 
I regeringens strategi for vækst igennem deleøkonomi fremgår det, at der 
eksisterer en række studier, der peger på en positiv sammenhæng mellem 
øget deleøkonomisk aktivitet og højere vækst i samfundet blandt andet i 
form af øget BNP ved en stigning i forbruget i deleøkonomien. 
 
Nedenfor opridses konklusioner fra de anvendte analyser.  
 

European Commission, A European agenda for the collaborative econ-

omy (Brussels: EU, 2016), COM (2016) 356 final 

Kommissionen har i en udtalelse fra juni 2016 beskrevet det samlede for-
brug af deleøkonomiske tjenester på 28 mia. euro i 2015. EU-
Kommissionen vurderer, at deleøkonomien i fremtiden kan bidrage med 
et sted mellem 160 og 572 mia. euro til den europæiske økonomi. 
 

Vista Analyse: Delingsøkonomiens betydning for norsk økonomi – i 

dag og i fremtiden, 2016 

En analyse af deleøkonomiens betydning for norsk økonomi foretaget af 
konsulentvirksomheden Vista for den norske regering anslår, at deleøko-
nomien i Norge omsatte for ca. 500 mio. norske kr. i 2015, og at der 
fremover forventes høj vækst. Med en vis usikkerhed anslås en omsæt-
ning i Norge på mellem 28 og 57 mia. norske kr. i 2025, svarende til lige 
over 1 pct. af norsk BNP.  
 

Deleøkonomien i Danmark - Kortlægning af deleøkonomiens omfang i 

Danmark og økonomisk virkning af øget udbredelse af deleøkonomiske 

tjenester 

DREAM har for Erhvervsministeriet gennemført en analyse af, hvad det 
kan betyde for den samlede økonomi i Danmark, hvis efterspørgslen efter 
tre deleøkonomiske aktiviteter stiger i et bestemt omfang: henholdsvis 
samkørsel, biludlejning og privat boligudlejning. Beregningerne i analy-
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sen viser, at hvis danskerne i højere grad vælger deleøkonomiske løsnin-
ger på de tre områder, så har det en positiv effekt på samfundsøkonomien 
i form af øget BNP. 
 

Deleøkonomi blandt virksomheder kan give danskerne mindst 1 mia. 

kr. mere mellem hænderne  

DI har offentliggjort en analyse af gevinsterne af, at danske virksomheder 
i højere grad benytter deleøkonomiske platforme til at dele uudnyttet ka-
pacitet med hinanden. På baggrund af beregninger fra DREAM har DI 
vurderet, at der på kortere sigt er et potentiale for, at deleøkonomiske 
tjenester mellem virksomhederne kan løfte BNP med 1,7 mia. kr. Løftet i 
produktiviteten vurderes at medføre et løft i den disponible indkomst, 
svarende til 1 mia. kr. Det anføres endvidere, at såfremt virksomhederne 
deler al deres overskudskapacitet, vil det kunne løfte BNP med 3,9 mia. 
kr. 
 
Afslutningsvist skal det bemærkes, at det generelt er svært at vurdere de 
samfundsøkonomiske konsekvenser ved udbredelsen af deleøkonomi, 
eftersom der er flere effekter, der trækker i hver sin retning. Hertil er der 
også usikkerhed omkring, hvordan forbrugerne fremadrettet vil agere i 
deleøkonomiske markeder, idet der kan være en omkostning for nogen 
ved at benytte sig af deleøkonomiske tjenester. Endelig vil gevinsterne 
ved udbredelse af deleøkonomi i høj grad afhænge af blandt andet pris-
udviklingen på traditionelle ydelser som hoteller, kollektiv trafik mv. 
 
Jeg har vedlagt de beskrevne studier, som udvalget efterspørger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Brian Mikkelsen 
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