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I 4. kvartal i 2021 er der et fald i nyetableringer af virksomheder på 8 pct. 
sammenlignet med 4. kvartal 2020. I samme periode i 2019-2020 steg an-
tallet af nyetableringer med 25 pct. Med det nylige fald på 8 pct. er antallet 
af nyetableringer derfor ved at genfinde normalt niveau efter rekordkvartal 
i 2020. 

 
 

Nye tal fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) viser, at det 

samlede antal nyetablerede selskaber i Danmark i 4. kvartal i 

2021 er faldet sammenlignet med samme periode sidste år. I 4. 

kvartal 2020 var der omvendt en stor stigning i antallet af ny-

etableringer sammenlignet med året før.  

 

Coronapandemien lukkede Danmark ned i foråret 2020, hvilket 

skabte stor usikkerhed for selvstændige og startups. Det gik 

ud over etableringsraten for danske selskaber i de første må-

neder efter nedlukningen. I kølvandet på corona var der om-

vendt en stor stigning i antallet af nyetablerede selskaber sam-

menlignet med samme periode i årene inden.  

 

Når vi ser på det sidste kvartal af 2021 (oktober, november, de-

cember), var der 7.818 nyetableringer, hvilket svarer til i gen-

nemsnittet 2.606 nyetableringer om måneden. Sammenlignet 

med 4. kvartal 2020 er der tale om et fald på 8 pct.  

 

Dette står i modsætning til stigningen i samme periode fra 2019 

til 2020, hvor der var 8.460 nyetableringer, svarende til 2.820 

nyetableringer om måneden for perioden. Der var i denne peri-

ode tale om en vækst på 25 pct.  

 

På tværs af de tre år i perioden 2019-2021 ser vi samme møn-

ster; at for månederne i 4. kvartal stiger antallet af nyetablerin-

ger frem mod årsskiftet.  

 

På trods af, at nyetableringerne i 4. kvartal i 2021 er 8 pct. la-

vere end 4. kvartal 2020, er 4. kvartal 2021 stadig 16 pct. højere 

end i 2019. I 4. kvartal 2019 var det månedlige antal nyetable-

ringer på 2.252. 4. kvartal i 2021 ligger konsekvent under antal-

let af nyetableringer i samme periode året forinden, men over 

niveauet fra før coronanedlukningerne.  

 

Der har derfor samlet set været en stigning i antallet af nyetab-

leringer i 4. kvartal i perioden 2019 til 2021, men antallet af ny-

etableringer er så småt ved at finde tilbage til sit normale leje 

efter rekordkvartal i 2020. 

 

 

 
      

 

 

 
Markant fald i nyetableringer 

Udviklingen i antal nyetableringer i 4. kvartal (2019-2021) 

 

 
Kilde: Dansk Erhverv pba. Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), Er-
hvervsstyrelsen.  
Note: Det er alene ”Nye selskaber”, hvor størstedelen er anpartsselska-
ber (ApS). Der indgår desuden aktieselskaber, kommanditselskaber, in-
teressentskaber, fonde, iværksætterselskaber, foreninger m.fl. Opgørel-
sen er ekskl. omdannelser, statusændringer og fusioner.  
 
 

Antal nyetableringer i Danmark pr. måned i 2019, 2020 og 

2021 

  2019 2020 2021 

Total i 4. 
kvartal 

6.757 8.460 7.818 

Gennemsnit 
pr. måned 

2.252 2.820 2.606 

 
 

2.111 2.155

2.4912.532
2.742

3.186

2.480 2.595 2.743

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Oktober November December

2019 2020 2021

Nyetableringer


