
Om Listen 
 
Denne liste viser digitale virksomheder, der har det tilfælles, at de er kommercielle og ikke-kommercielle 
forretningskoncepter, hvor forbrugere og/eller virksomheder låner, køber og sælger (brugte) varer, bytter 
eller lejer produkter eller sælger/køber tjenesteydelser af/til hinanden gennem internetbaserede 
platforme.  
 
Listen blev påbegyndt i 2015 af Innovation Lab i et åbent samspil med videnspersoner fra 
iværksættermiljøet, investorer, offentlige instanser, eksisterende digitale tjenester og lignende, som har 
meldt virksomheder ind. 
  
Listen opdateres løbende af Erhvervsstyrelsen, når nye virksomheder melder sig til listen eller nuværende 
virksomheder lukker. Listen er således et øjebliksbillede, som ikke nødvendigvis dækker samtlige 
virksomheder, der kan falde inden for ovenstående definitionen, ligesom optag på listen ikke er baseret på 
en juridisk vurdering af virksomhedernes forretningsmodeller. 
 
Der opfordres derfor til, at man retter henvendelse til postkassen platformsoekonomien@erst.dk, hvis 
man som virksomhed vil være en del af listen, har forslag til ændringer i listen fx sektorplacering eller den 
beskrivende tekst om platformen. 
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Jepti.dk Leje og udleje af ting 

By-del.dk Lån og udlån af ting 

mineisyours.dk Lån og udlån af ting og plads 

Lejdet.dk Leje og udleje af ting 

Nabo-skab.dk Lån og udlån af ting 

Pingushare.dk  Udlån, bytte, salg og donationer af ting 

Shareyourcloset.dk Tøjdeling - lån og udlån af tøj 

Yooowe.com Leje og udleje af ski-, snowboard- og surfudstyr 

Closay.dk Tøjdeling - leje og udleje af tøj 

myrentatrend.dk Tøjdeling - leje og udleje af tøj 

peerby.com Lån og udlån af ting 

vigga.us Leje af børnetøj 

ourhub.dk Leje af ting i offentlige rum 

tinyrebels.dk Leje af børnetøj 

Farmbackup.dk Leje og udleje af landbrugsmaskiner  

3dhubs.com  Adgang til 3dprinter-services 

Studiotime.io Lej og udleje af musikstudio 

Scienceexchange.com  Adgang til research-services 

floragora.dk  Bytte af planter 

Afhent.dk Portal for at bortgive og bytte ting 

yourlocal.org Markedsplads for madvarer 

tadet.dk Portal for at bortgive ting 

Swapamok.dk  Bytteportal for tøj og accessories 

mailto:platformsoekonomien@erst.dk
http://pingushare.dk/
http://www.floragora.dk/
http://swapamok.dk/


sharepeeps.org Bytteportal for ting, tøj og andet. 

Tradono.dk  Køb og salg af brugte ting 

Reshopper.dk Salg af børneudstyr 

Trendsales.dk  Køb, salg og bytte af brugte designervarer 

secondo.dk Køb og salg af brugte ting 

DBA.dk Køb og salg af brugte ting 

Guloggratis.dk  Køb og salg af brugte ting 

Resecond.com Deling af kontorplads og kjoler 

Etsy.com Salg af håndlavede/ hjemmelavede ting  

Artsicle.com Kunstsalg  

Ebay.co.uk  Køb og salg via auktion 

Bilbasen.dk  Markedsplads for biler 

Foopla.dk Overskudsmad 

TooGoodToGo.dk Overskudsmad 

Tøjstory.dk Videresalg af brugt tøj 

Shobr.com Salg af dagligvarer 

link-network.com Deling af indkøb 
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Trunkbird.com / drophub.de Udbringning af ting 

usemover.dk Transport af ting 

Sociotransit.com Transport af ting 

Nimber.com Transport af ting 

Gomore.dk Samkørsel, privat biludlejning, leasing 

Uber.com Persontransport 

Haxi.no  Persontransport 

Snappcar.dk  Delebiler 

greenmobility.com Delebiler 

Letsgo.dk Delebiler 

Rentecarlo.com Delebiler 

Boatflex.com  Deling af både 

Getmyboat.com Deling af både 

Tadaacar.dk Delebiler 

Freetrailer.dk Deling af trailere 

DonkeyRepublic.dk Deling af cykler 

Spinlister.com Udleje af cykler, snowboards og surfboards 

camptravel.dk Udleje af campingvogne 
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Denlilletjeneste.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver 

Ahandyhand.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver 

Badabring.dk  Udbringning af madvarer 

Care.com Babysitting, pet sitting, senior caregiving, housekeeping 

Dogley.com Hundepasning 

Helpfully.dk  Diverse private services/ hverdagsopgaver 

http://tradono.dk/
http://trendsales.dk/
http://guloggratis.dk/
http://ebay.co.uk/
http://bilbasen.dk/
http://haxi.no/
http://helpfully.dk/


Vigo.dk Udbringning af indkøb 

Cleady.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver 

Fiverr.com Private og professionelle services 

Hoodsapp.dk Viden, Lokalmiljø  

happyhelper.dk  Private og professionelle services 

Rentafriend.com Lokalkendskab, vejledning, hobby, interesser, restaurantbesøg 

Vayable.com Salg af insider/lokale oplevelser 

Gigrove.com Rejsende får et sted at bo imod at de laver et stykke arbejde 

Everplaces.com Deling af rejselokationer 

Tattoodo.com Design af tatovering 

CookWithaLocal.net Salg af insider/lokale oplevelser 

Meploy.me Diverse private services/ hverdagsopgaver 

jobbi.dk Diverse private services/ hverdagsopgaver 

byhoest.dk  Viden, Lokalmiljø  

fishtrip.dk Salg af insider/lokale oplevelser 

Keybutler.dk Nøgle, rengøring og administrations service 

renren.dk  Nøgle, rengøring og administrations service 

Wello.com Fitness træning 

Skillshare.com Online undervisning 

Upwork.com Tjenester og evner 

Hourlynerd.com MBA freelance arbejde 

Sparehire.com Freelance arbejde 

Guru.com Freelance arbejde 

Freelancer.com Freelance arbejde 

Blogmutt.com  Blogger / skribent service 

Crowdio.com Freelance chat support 

Tripadvisor.com Rejse service anmeldelser 

keykeeper.dk Nøgleservice 

Deemly.com Fælles rating service 

colego.dk Håndværkerservice 
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Bytbolig.com Overnatning 

Homeaway.com Overnatning 

urbanwinebox.com Opbevaring af vin mv. 

Partly.dk Festlokaler 

Flipkey.com Overnatning 

Findroommate.dk Værelsesudlejning 

Boligportal.dk Co-housing, udlejning og salg 

danrent.com Overnatning 

Wimdu.com  Overnatning 

Airbnb.com Overnatning 

Couchsurfing.com Overnatning 

http://www.byhoest.dk/
http://www.renren.dk/
http://blogmutt.com/
http://wimdu.com/


Gamping.com Deling af grund/plads til campering 

Deljorden.dk Jord, kompost mv. 

Gaest.dk Mødelokaler 

Mellemhaver.dk Deling, bytte, køb og salg af haveting og planter 

Justpark.com Parkering 

Spaceflex.dk Opbevaringsplads 

Sharedesk.net Office space 

kitchencollective.dk Køkkener og evnetsteder 

Instantoffices.com Lokaler 

Spacebase.com Lokaler 
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Lendino.dk Penge udlån/indlån 

Kiva.com Penge udlån/indlån 

Prosper.com Penge udlån/indlån 

Flexfunding.com Penge udlån/indlån.  

betterrates.dk  Crowdlending / Crowdfunding 

Wefunder.me Crowdlending / Crowdfunding 

dk.betternow.org Crowdfunding  

Crowdswhocare.com Crowdfunding/Crowdsourcing  

Kickstarter.com Crowdfunding 

Indiegogo.com Crowdfunding 

Booomerang.dk Crowdfunding 

Appsfunder.com Crowfunding af apps 
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Khanacademy.org Platform for undervisning og kurser 

Futurelearn.com Platform for undervisning og kurser 

Coursera.org Platform for undervisning og kurser 

chegg.com/tutors Platform for undervisning og kurser 

Udacity.com  Platform for undervisning og kurser 

Meet2talk.com Sprogtræning 

Crowdnews.dk Publicering 

Issuu.com Publicering 

Wikipedia.com Publisering 
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Patientslikeme.com Sundhed deling af viden  

Odaa.dk Deling af data for Aarhus kommune 

resiport.com  Rådgivnings platform for software outsourcing ydelser 

data.kk.dk Deling af data for Københavns kommune 
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 Corp.fon.com Deling af wifi 

kamstrup.com Deling af energi (OMNIA Suite) 

 

http://www.betterrates.dk/
https://wefunder.me/
http://udacity.com/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&id=33565526

