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Især siden 2017 er antallet af private 
arbejdspladser vokset meget i Faxe Kommune

Kilde: Danmarks Statistik
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Faxe har en højere andel af private 
arbejdspladser end generelt i Region Sjælland
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Relativt mange private arbejdspladser inden for 
industri, bygge og anlæg og landbrug – relativt
færre inden for handel og transport (2020)
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Faxe har haft den tredje største fremgang i 
lønmodtagerbeskæftigelsen i Region Sjælland
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Det er især inden for brancherne erhvervs-
service, handel og transport og bygge og anlæg 
at der er kommet nye arbejdspladser til

Kilde: Danmarks Statistik-200 -100  -  100  200  300  400
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Industrien i Faxe Kommune har et lavere 
energiforbrug pr. medarbejder end regions-
gennemsnittet, som dog især er påvirket af et 
meget stort energiforbrug i Kalundborg

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger, 

foreløbige tal
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Energiforbrug pr. medarbejder i industrien, Gigajoules (Gj) (2020)



Relativt mange beskæftigede inden for 
industrien betyder også at Faxe Kommune har 
en relativt stor klimaeksponeret beskæftigelse

Kilde: CRT, foreløbig modelkørsel



Sammenfatning

 Der er godt 9.600 private arbejdspladser i Faxe Kommune og antallet er vokset støt de 
senere år

 Set i forhold til regionsgennemsnittet har Faxe Kommune en relativt høj andel private 
arbejdspladser, som således også har en forholdsvis stor betydning for den økonomiske 
udvikling i kommunen

 Faxe Kommune har en relativt stor andel arbejdspladser inden for industrien, og er en af 
Region Sjællands større industrikommuner, det er især båret af to store 
industrivirksomheder

 Det er særligt de seneste to år at antallet af lønmodtagere er steget, særligt inden for 
brancher som erhvervsservice, handel og transport og bygge og anlæg

 De relativt mange industriarbejdspladser betyder også at Faxe Kommune har en relativt stor 
klimaeksponeret beskæftigelse, altså beskæftigede som arbejder inden for brancher i 
risikozonen for negative konsekvenser af den grønne omstilling


