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Forord 

Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) bygger på EU’s tilsvarende 
standard (NACE Rev.2) som er regulert i en egen rådsforordning (vedlegg 1 
og 2). Standarden er først og fremst beregnet for bruk i offisiell norsk 
statistikk. Hovedformålet er å gi regler og retningslinjer for 
næringsklassifisering og entydige definisjoner av statistiske enheter. 
Næringsklassifiseringen blir på den måten ensartet, noe som er nødvendig for 
å sammenlikne og analysere statistikk for avgrensede næringer over tid, og 
på tvers av kilder og type undersøkelser. 

 
I Statistisk sentralbyrås arbeid med næringsstandarden inngikk fortløpende 
kontakt med brukere av standarden - offentlige instanser, 
bransjeorganisasjoner, yrkessammenslutninger, interesseorganisasjoner og 
andre. Det ble lagt særlig vekt på å kartlegge i hvilken grad det var 
nødvendig å lage undergrupper (5-siffernivå) for å dekke nasjonale behov. 
Statistisk sentralbyrå fikk også verdifull hjelp til å finne korrekte norske 
betegnelser på næringsaktivitetene. 
 
Standard for næringsgruppering (SN2007) blir tatt i bruk i Statistisk 
sentralbyrås årsstatistikker for 2008, og i korttidsstatistikkene fra 2009 med 
samtidig publisering av tilbakegående statistikk fra og med 2007. 
Nasjonalregnskapsstatistikken vil innføre ny næringsgruppering f.o.m. 
publiseringen av tall etter revidert system senest i november 2011 (endelig 
regnskap for 2009), og vil også publisere reviderte tilbakegående tallserier. 
 
For å lette bruken av standarden, er det laget en egen del med forklarende 
tekster til næringskodene og et eget stikkordregister. I tillegg til den trykte 
versjonen vil SN2007 bli lagt ut på ssb.no.  
 
Vedlegg 3 i publikasjonen: Rettledning til NACE Rev.2 inneholder mer 
detaljert informasjon bl.a. om statistiske enheter, regler for spesielle 
aktiviteter, regler og definisjoner for spesielle næringshovedområder osv. 
 
Standard for næringsgruppering er også tatt i bruk i Enhetsregisteret i 
Brønnøysundregistrene. Statistisk sentralbyrå  anbefaler at denne standarden 
blir tatt i bruk av alle som har behov for en næringsgruppering. 
 
Førstekonsulent Ida Skogvoll har hatt hovedansvar for utarbeidingen av den 
nye standarden. Ansvarlig seksjonsleder er Jan Furseth, Seksjon for 
bedriftsregister. 
 
 
Statistisk sentralbyrå 
Oslo/Kongsvinger, 28. november 2007 
 
Øystein Olsen 
 
 

 _________________ 
 Nils Håvard Lund 
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Preface 

NACE Rev.2 which is regulated in a separate Council Regulation (see annex 1 
and 2) is the basis for the Norwegian Standard Industrial Classification 
(SIC2007). 
 
The Standard Industrial Classification (SIC2007) is mainly designed for use in 
Norway's official statistics. Its primary objective is to provide rules and 
guidelines for industrial classification and unique definitions of the statistical 
units used. This will make the standard industrial classification a uniform 
system. This is necessary in order to make it possible to compare and analyze 
statistical information for specific economic activities, which either relates to 
different periods and points of time or which derive from different sources 
intended for different purposes. 
 
Throughout Statistics Norway's work with the Standard Industrial 
Classification it was important to establish continuous contact with users of 
the standard such as public institutions, trade organizations, professional 
organizations, membership organizations and others. It was focused to what 
extent it was necessary to establish subclasses (5-digit level) for national 
needs. Statistics Norway also received valuable help in finding correct 
Norwegian terms of industrial activities. 
 
The Standard Industrial Classification (SIC2007) will be used in Statistic 
Norway's annual statistics as for 2008 and in the short-term statistics from 
2009. At the same time comparable short-term statistics will be published 
from 2007 onwards. The national account statistics will introduce the new 
standard industrial classification system once its figures are published in 
accordance with the revised system in November 2011 (final account for 
2009), and publish revised previous figures. 
 
A number of explanatory notes have been attached to the industrial codes 
and a separate index has been compiled to facilitate the use of the standard. 
In addition to the printed version, SIC2007 will be available on ssb.no. 
 
Annex 3 in the publication: Guidelines to NACE Rev.2 includes more detailed 
information about ie. statistical units, rules for specific activities, rules and 
definitions for specific sections and so on. 
 
The Central Coordinating Register for Legal Units will also use the Standard 
Industrial Classification. Statistics Norway therefore recommends others in 
need of a Standard Industrial Classification to adopt this standard. 
 
Senior Executive Officer Ida Skogvoll has been in charge of preparing the new 
standard, under the supervision of Head of Division Jan Furseth, Division for 
Business Registers. 
 
 
Statistics Norway 
Oslo/Kongsvinger, 28 November 2007 
 
 
Øystein Olsen 
 

 _________________ 
 Nils Håvard Lund 
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1. Innledning 
 
1.1. Bakgrunn 
På grunn av at nye næringer oppstår og fordi struktu-
ren, eller den relative betydning av næringene endres 
over tid, må en næringsstandard revideres med noen 
års mellomrom. Et eksempel på strukturendringer er 
den kraftige ekspansjonen som har funnet sted innen 
privat og offentlig tjenesteyting de senere årene. 
 
Statistisk sentralbyrå tar fra 2008 i bruk ny nærings-
standard, SN2007 (Standard for næringsgruppering). 
Standarden samsvarer med EUs nye standard, NACE 
Rev.2. 
 
1.2. EU/EØS forordninger 
Innenfor rammen av EØS-avtalen foregår det et statis-
tisk samarbeid. Formålet er å sikre et europeisk statis-
tikksystem som gir sammenlignbar statistikk over ut-
viklingen innenfor alle områder som omfattes av avta-
len. Gjennom EØS-avtalen har Norge forpliktet seg til å 
følge EUs Rådsforordning av 20. desember 2006 om 
NACE Rev.2. 
 
En EU-komité (NACE/CPA-komitéen), med represen-
tanter fra medlemslandene og EØS-landene, har ansva-
ret for at de nasjonale næringsstandarder bygger på 
NACE Rev.2. Komiteen skal sikre ensartet praksis i 
koding av næring mv. i de enkelte land, og prinsipielle 
og vanskelige saker legges fram for komitéen for avgjø-
relse. 
 
1.3. Bruk av SN2007 
SN2007 er i første rekke en statistisk standard. I prak-
sis vil det si at standarden danner grunnlag for koding 
av enheter i Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og fore-
taksregister (BoF) og i Enhetsregisteret (ER) i Brøn-
nøysundregistrene etter viktigste aktivitet. Standarden 
er en av de viktigste innenfor økonomisk statistikk, og 
gjør det mulig å sammenligne og analysere statistiske 
opplysninger på tvers av landegrenser, næringer og 
over tid.  
 
Næringskodene brukes også i administrative rutiner. 
Ved slik bruk er det viktig å være klar over at standar-
den, som primært er laget for statistisk bruk, kun klas-
sifiserer (koder) enhetene i henhold til viktigste aktivi-
tet/næring. Sekundære aktiviteter kodes vanligvis ikke 
i BoF/ER. Hvis en myndighet ønsker å pålegge/gi virk-
somheter innen visse næringer plikter/rettigheter der 
også sekundære aktiviteter er av betydning, vil derfor 
næringskodene i BoF/ER ikke nødvendigvis direkte 
kunne si hvilke enheter som blir berørt.  
 
 

2. Definisjoner og kriterier 
for næringsgruppering 

 
2.1. Definisjon av aktivitet 
Hovedformålet med standarden er å gi regler og ret-
ningslinjer for næringsklassifisering og entydige defini-
sjoner av de statistiske enhetene som skal klassifiseres. 
For å oppnå en ensartet næringsklassifisering, er ko-
dingen til BoF og ER knyttet sammen. Næringsgruppe-
ring vil si at en grupperer sammen homogene aktivite-
ter så langt det er mulig, dvs. en klassifisering av pro-
duksjonsenheter (foretak, lokal enhet osv.) ut fra den 
økonomiske aktiviteten de utøver. Med aktivitet menes 
en prosess, der ulike produksjonsfaktorer (råvarer, 
kapital og arbeidskraft) i samspill produserer varer 
eller tjenester. En aktivitet kjennetegnes derfor ved 
produktinnsats (varer og tjenester), en produksjons-
prosess og av de produktene som framstilles. Aktivitet 
bestemmes ved henvisning til et bestemt nivå i 
SN2007. 
 
2.2. Kriterier for inndeling i SN2007 
Ved inndelingen er det tatt sikte på å ivareta to for-
hold. For det første at enheter som blir gruppert i en 
gruppe produserer en vesentlig del av norsk totalpro-
duksjon av de produktene som karakteriserer denne 
gruppa. For det andre at enheter i en næringsgruppe 
sett under ett skal være mest mulig homogene med 
hensyn til den tekniske organiseringen av produksjo-
nen, og med hensyn til produktets art og anvendel-
sesområde. I noen tilfeller har produktenes karakter 
vært avgjørende for inndelingen, uavhengig av produk-
sjonsprosessen. 
 
I tillegg til prinsippene som er nevnt ovenfor, er det i 
den videre oppdelingen lagt til grunn at næringsunder-
gruppene må ha et visst omfang målt i bearbeidings-
verdi (bruttoproduksjonsverdi minus verdien av vare-
innsatsen). 
 
I det praktiske kodearbeidet vil en enhet bli gruppert 
ut fra en beskrivelse av virksomheten den driver. Når 
en enhet utfører flere aktiviteter, vil den viktigste akti-
viteten avgjøre hvilken næringskode enheten skal gis. 
Den viktigste aktiviteten utgjør primæraktiviteten, 
mens øvrige aktiviteter kalles sekundære. 
 
Utenom primær- og sekundæraktiviteter forekommer 
også interne aktiviteter for enhetens egne behov, såkal-
te hjelpeaktiviteter. Siden hjelpeaktivitet utføres kun 
for å betjene enhetens primære og sekundære aktivite-
ter, skal den ikke tas hensyn til når en enhet nærings-
grupperes. For å bli definert som hjelpeaktivitet, må 
følgende kriterier være oppfylt: 
• betjener bare den enheten den er en del av 
• en sammenlignbar aktivitet av lignende omfang 

utøves i lignende produksjonsenheter 
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• produserer tjenester eller unntaksvis produkter 
som ikke utgjør en del av enhetens sluttprodukt 

• inngår i enhetens løpende kostnader, dvs. den 
skaper ikke bruttoinvesteringer i fast kapital 

 
Eksempel på hjelpeaktivitet er administrasjon, trans-
port, føring av regnskap, databehandling, vedlikehold 
osv. 
 
For enheter som driver med mer enn én aktivitet, må 
det fastlegges hvilken aktivitet som skal regnes som 
viktigst. I prinsippet er det den aktiviteten som har 
størst bearbeidingsverdi (bruttoproduksjonsverdi med 
fradrag for verdien av vareinnsatsen) som skal regnes 
som viktigste aktivitet. Ofte mangler opplysninger om 
bearbeidingsverdi, og da skjer klassifiseringen ut fra 
indikatorer for denne verdien. Disse kriteriene kalles 
praksiskriterier og kan være basert på output, dvs. 
salgsverdien av produktene/tjenestene som framstilles, 
eller input, for eksempel tallet på sysselsatte. 
 
EUs publikasjon - NACE Rev.2 inneholder mer detaljer-
te klassifiseringsregler om bl.a. hvordan en finner ho-
vedaktiviteten ved bruk av "top-down" metoden osv. 
Mer informasjon om dette finnes i vedlegg 3: Rettled-
ning til NACE Rev.2. 
 

3. Internasjonale 
næringsstandarder 

 
3.1. NACE Rev.2 og SN2007 
Grunnlaget for SN2007 er EUs standard NACE Rev.2 
(Nomenclature générale des Activités economiques 
dans les Communautés Européenes) og FNs standard 
ISIC Rev.4 (International Standard Industrial Classifi-
cation of all Economic Activities 
 
NACE Rev.2 og SN2007 bygger på ISIC Rev.4 som ble 
godkjent i 2006. NACE Rev.2 har samme struktur som 
ISIC Rev.4, men NACE Rev.2 er mer detaljert enn ISIC 
Rev.4 på 3- og 4-siffernivå. Gjennom å aggregere 
NACE-grupper vil en komme fram til ISICs 3- og 4-
siffergrupper. 
 
Ned til 4-sifret nivå (næringsgruppe) er SN2007 iden-
tisk med NACE Rev.2. Ut fra behovet for en mer detal-
jert næringsinndeling tilpasset norske forhold, er det 
innført et nasjonalt nivå, dvs. næringsundergruppene 
på 5-siffernivå. Øvrige land har også innført et tilsva-
rende nasjonalt nivå, tilpasset næringsvirksomheten i 
de respektive landene. 
 
Sammenlignet med NACE Rev.1.1 (oppdatering i 
2002) er det i NACE Rev.2 gitt større plass for tjenes-
tenæringer. Det øverste nivået, næringshovedområde, 
har 17 grupper i NACE Rev.1.1. Dette nivået er utvidet 
til 21 grupper i NACE Rev.2. 

3.2. Tidligere revisjoner 
Standard for næringsgruppering er siden 1994 basert 
på EUs standard NACE Rev.1. Denne var gjenstand for 
en mindre oppdatering i 2002 (NACE Rev.1.1). 
 
Før 1994 var næringsgrupperingen basert direkte på 
FNs internasjonale næringsstandard ISIC som ble pub-
lisert første gang i 1948. Siden 1954, da Standard for 
næringsgruppering (SN) i offentlig norsk statistikk ble 
publisert for første gang, har det blitt utgitt reviderte 
versjoner i 1960, 1972, 1978 og 1983. I versjonene fra 
og med 1972 og til 1994 er det ISIC Rev.2 som har 
vært utgangspunktet. 
 
3.3. Framtidige revisjoner av SN2007 
SN2007 har NACE Rev.2 som grunnlag og endringer i 
standarden vil bli foretatt etter hvert som NACE Rev.2 
blir revidert. Dette innebærer at det med visse mellom-
rom vil komme større eller mindre endring-
er/revisjoner. 
 

4. De statistiske enheter i 
Bedrifts- og 
foretaksregisteret 

 
SN2007 gir regler for å klassifisere statistiske enheter 
og inneholder også en beskrivelse av dem. Reglene 
følger EUs rådsforordning om statistiske enheter - 
Rådsforordning (EØF) nr. 696/93. 
 
Denne pålegger statistikkbyråene å registrere enhetsty-
pene juridisk enhet, foretak og lokal enhet. I tillegg er 
det lagt opp til å ta med konsern og lokal bransjeenhet 
som egne enhetstyper. Lokal bransjeenhet omtales også 
som bedrift. Lokal enhet kan aggregeres fra lokale 
bransjeenheter. Eksempel på juridiske enheter er aksje-
selskap, enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap etc. 
Juridisk enhet er registreringsenheten i ER. Et foretak 
er en økonomisk enhet med selvstendig beslutnings-
myndighet, og i de fleste tilfeller vil foretak være iden-
tisk med juridisk enhet. Foretak og bedrift er basisen-
heter i næringsstatistikkene. Foretak uten aktivitet, 
eller som bare utfører hjelpeaktiviteter for andre fore-
tak i samme konsern, er hjelpeforetak, dvs. inngår i 
foretak sammen med det/de foretak(ene) de utfører 
hjelpeaktivitet for. 
 
I enkelte tilfeller deles foretaket inn i flere bedrifter for 
bedre å få fram næringsfordeling eller regionale for-
hold. Dette forutsetter at virksomheten i den enkelte 
bedrift er av et visst omfang, eller at bedriftene er loka-
lisert på forskjellige steder. Ved oppsplitting av foretak 
i flere bedrifter vektlegges også hensynet til oppgave-
giverne og arbeidet med å gjøre oppgavebyrden for 
næringslivet minst mulig. Resultatet er at i de fleste 
tilfeller blir bedrift og lokal enhet identisk. Hovedrege-
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len er at dersom det drives virksomhet i ulike næringer 
på samme sted, deles virksomheten i flere bedrifter 
bare hvis hver næring sysselsetter minst 5 personer. 
Hvis virksomhetene er innenfor ulike industrinæringer 
(næring 10-33), deles de ikke før hver næring syssel-
setter 10 personer.  
 
Økt internasjonalisering av næringslivet stiller statis-
tikksystemene overfor nye utfordringer. I statistikken 
foretas en avgrensning mot utlandet ved hjelp av de 
geografiske grensene, mens de økonomiske aktørene i 
stigende grad foretar beslutninger og tilpasninger på 
tvers av landegrenser. I sentrale makroøkonomiske 
statistikksystemer som nasjonal- og utenriksregnskape-
ne er statistikkenheten foretak registrert i Norge, og 
det forutsettes at beslutninger foretas på selvstendig 
grunnlag i hver enkelt enhet. Statistikken tegner der-
med kun en del av det totale bildet av multinasjonal 
økonomisk virksomhet. For å fange, beskrive og forstå 
denne totaliteten må en opp på et høyere enhetsnivå 
enn det en normalt opererer med i nasjonal statistikk 
dvs. fra foretak til konsern. 
Konsern består av et morselskap og minst ett dattersel-
skap, der morselskapet gjennom eierinteresser kontrol-
lerer datterselskapet. Et konsern må i henhold til lov-
bestemmelser opprette et konsernregnskap for den 
samlede virksomheten i konsernet og registrere kon-
sernknytningene i ER. 
 
 

5. Kodesystem og struktur 
 
5.1. Oppbygging av SN2007 
Standarden har en hierarkisk inndeling med 5 nivåer. 
Nivåene har fått følgende betegnelser: 
 
Næringshovedområde f.eks.  C 
Næring   f.eks.  10 
Næringshovedgruppe f.eks.  10.2 
Næringsgruppe  f.eks.  10.20 
Næringsundergruppe f.eks.  10.201 
 
Begrepet næring vil ofte bli brukt generelt, f.eks. vil det 
være naturlig å omtale hver produksjonsaktivitet i na-
sjonalregnskapet som næring, selv om disse vil kunne 
avvike fra 2-sifret NACE Rev.2. 
 
Sifferkoden er selvstendig i forhold til bokstavkoden, 
noe som betyr at det er tilstrekkelig med sifferkoden 
for å angi en næring entydig. I BoF og ER registreres 
bare sifferkoden, men denne kan aggregeres til bok-
stavkode.  
 
5.2. Detaljeringsgraden i SN2002 og SN2007 
Detaljeringsgraden i SN2007 har økt på alle nivåer 
sammenlignet med SN2002. Tabellen nedenfor gir en 
oversikt over tallet på grupper på de ulike nivåene i 

SN2002 og i SN2007. Merk at næringsområde er tatt 
ut som nivå i SN2007. 
 
SN2002 
Kode Betegnelse   Antall 
A Næringshovedområde   17 
AA Næringsområde    16 
11 Næring     60 
11.1 Næringshovedgruppe  222 
11.11 Næringsgruppe   514 
11.111 Næringsundergruppe  698 
 (av dette 255 nasjonale) 
SN2007 
Kode Betegnelse   Antall 
A Næringshovedområde   21 
AA Næringsområde      - 
11 Næring     87 
11.1 Næringshovedgruppe  270 
11.11 Næringsgruppe   613 
11.111 Næringsundergruppe  818 
 (av dette 297 nasjonale) 
 
5.3. De viktigste forskjellene mellom SN2002 

og SN2007 
I tillegg til endringen i nummersystemet er rekkefølgen 
mellom de ulike næringshovedområdene forandret. 
Den største forskjellen er at det har blitt innført flere 
tjenesteproduserende grupper. Gjennomgangen neden-
for gir en oversikt over de viktigste forskjellene mellom 
SN2002 og SN2007. 
 
B: BERGVERKSDRIFT OG INDUSTRI 
Ny næring: 

• 09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 
 
C: INDUSTRI 
Reparasjon og installasjon av industrimaskiner skilt ut i 
en egen næring under industri: 
• 33 Reparasjon og installasjon av maskiner og ut-

styr 
 
I SN2002 ble slik virksomhet gruppert sammen med 
produksjon 
 
E: VANNFORSYNING; AVLØPS- OG RENOVA-

SJONSVIRKSOMHET 
Nytt næringshovedområde med aktiviteter fra både 
industri og renovasjonsvirksomhet i SN2002. 
 
J: INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 
Dette er et nytt næringshovedområde som inneholder 
aktiviteter fra ulike næringer i SN2002, bl.a. forlags-
virksomhet, film-, video- og fjernsynsprogramproduk-
sjon, telekommunikasjon, informasjonstjenester og 
tjenester tilknyttet informasjonsteknologi. 
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S: ANNEN TJENESTEYTING 
Nytt næringshovedområde med aktiviteter fra ulike 
næringer i SN2002. Aktiviteter her er bl.a. reparasjon 
av datamaskiner, kommunikasjonsutstyr og reparasjon 
av varer til husholdningsbruk og varer til personlig 
bruk. 
 
 

6. Bruk av publikasjonen - 
SN2007 

 
6.1. Standardens inndeling med forklarende 

tekster 
Nedenfor er det gitt en kort veiledning i bruk av 
SN2007. Beskrivelsen tar utgangspunkt i næringsho-
vedområde H:Transport og lagring 
 
H: TRANSPORT OG LAGRING 
Øverste nivå i standarden. Bokstavnivå kodet fra A til U. 
Betegnes som næringshovedområde.  
 
52 LAGRING OG ANDRE TJENESTER TILKNYT-
TET TRANSPORT 
Det andre nivået i standarden. 2-sifret tallkode. Betegnes 
som næring. 
 
52.2 Andre tjenester tilknyttet transport 
 
Det tredje nivået i standarden. 3-sifret tallkode. Betegnes 

som næringshovedgruppe 
 
52.22 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport 
 
Det fjerde nivået i standarden. 4-sifret tallkode. Betegnes 
som næringsgruppe. 
 
52.221 Drift av havne- og kaianlegg 
 
Nasjonalt nivå i SN2007. 5-sifret tallkode som betegnes 
som næringsundergruppe. 
 
Omfatter offentlig havnevesen (havner med egen administra-
sjon) samt offentlige havner 
 
"Omfatter" definerer hva næringsgruppen/-undergruppen 
generelt inneholder. 
 
Omfatter også opplagring av lystbåter 
 
I noen tilfeller brukes "Omfatter også". Det er i de tilfeller 
næringsgruppen/-undergruppen inneholder aktiviteter 
som ikke framgår av teksten. 
 
Drift av rene marinaer grupperes under 93.299 Fritidsvirk-
somhet ellers 
 

Henvisningstekst som nevner aktiviteter som er nær be-
slektet med aktiviteter som inngår i denne næringsgrup-
pen/-undergruppen, men som allikevel blir gruppert 
under en annen næringsgruppe/-undergruppe 
 
6.2. Bruk av stikkordregister  
 
A 
Arealplanlegging  84.130 
Arkitekter, hage-  71.113 
Arkitekter, landskaps-  71.113 
Arkitektvirksomhet  71.11 
Arkiver    91.013 
Armatur, elektr., install  43.210 
Aromaterapivirksomhet  86.909 
 
Alfabetisk stikkordregister som viser hvilken næring virk-
somheten er plassert i. Henvisningen er så langt det er 
mulig plassert i næringsundergruppe (5-sifret kode). Er 
henvisningen til en 2-, 3- eller 4-sifret gruppe, betinger 
det en nøyere gjennomlesing av avsnittet som omhandler 
virksomheten, før den kan plasseres i næringsundergrup-
pe. 
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1. Introduction 
 
1.1. Background 
New industries appear and the structure or relative 
importance of industries change as times goes by. 
Therefore an industrial standard has to be revised 
every few years. One example of structural changes is 
the rapid expansion that has taken place in private and 
public sector services in recent years. 
 
From 2008 Statistics Norway uses a revised industrial 
classification, SIC2007 (Standard Industrial Classifica-
tion). The classification corresponds to EU's revised 
industrial classification, NACE Rev.2. 
 
1.2. EU/EEA regulations 
Statistical cooperation has taken place under the 
framework of the agreement regarding the European 
Economic Area (EEA). The purpose is to create a Euro-
pean statistical system which will ensure the compara-
bility of data from all areas covered by the agreement. 
Under the EEA agreement, Norway is bound by the EU 
Council Regulation of December 20th to use NACE 
Rev.2. 
 
A committee in EU with representatives from the 
member states and the EEA-countries are responsible 
for ensuring that national standards industrial classifi-
cations are based on NACE Rev.2. The committee en-
sures that the individual countries follow the same 
practice for industrial coding, etc., and that any princi-
ple and difficult cases that may arise are put before the 
Committee for a decision. 
 
1.3. Using SIC2007 
SIC2007 is primarily a statistical standard. In practice, 
this means the standard will be the basis for coding 
units according to the most important activities in Sta-
tistics Norway's Business register and in the Central 
Coordinating Register for Legal Entities. SIC2007 is 
one of the most important standards of economic sta-
tistics, and it makes it possible to compare and analyze 
statistical data at the national/international level and 
over time. 
 
Industrial classification is also used for administrative 
purposes. As regards to administrative use, it is essen-
tial to be aware that the standard which is made for 
statistical use is an activity standard in which units are 
classified according to their principal activity. Secon-
dary activities will not normally be found in a statisti-
cal register. If authorities wish to impose duties or give 
rights to activities within specific industries where 
secondary activities are of sense, the activity codes in 
the BR/CCRLE will not directly show which of the 
units that are affected. 
 

2. Definitions and criteria 
for industrial classification 
 
2.1. Definition of activity 
The main purpose of the standard is to provide rules 
and guidelines for industrial classification and unique 
definitions of the statistical units which are to be classi-
fied. To achieve uniform classification, the codings are 
linked to Statistics Norway's Business register and the 
Central Coordinating Register of Legal Entities. Indus-
trial classification entails grouping together homoge-
nous activities insofar as possible, i.e. classifying pro-
duction units (enterprises, local units (LU) etc.) ac-
cording to the economic activity in which they are 
engaged. In this context, the term "activity" refers to a 
process in which different production factors (re-
sources such as raw materials, capital and labour) are 
combined, leading to the creation of specific goods or 
services. An activity is characterized by an input of 
products (goods and services), a production process, 
and an output of products. Activities are determined by 
reference to a specific level of SIC2007. 
 
2.2 SIC2007 - Criteria for classification 
The system of classification aims at satisfying two con-
ditions. First, the units classified in the same class have 
to produce a significant share of Norway's total produc-
tion of the products that characterize the group in 
question. Secondly, as a whole, the units in an indus-
trial subclass shall be as homogenous as possible with 
respect to the technical organization of production and 
the product's nature and field of utilisation. In some 
cases, the products' nature has been decisive to the 
classification, regardless of the production process. 
 
In addition to the above-mentioned principles, in the 
further subdivision process it is emphasized that the 
industrial subclasses must have a certain scope in 
terms of value added  
(gross value of production/sales less the value of the 
input of goods and services). 
 
The practical coding work is based on classifying a 
production unit on the basis of a description of the 
activity in which it is engaged. itself. When one unit is 
engaged in several activities, the most important activ-
ity will determine its industrial code. The most impor-
tant activity is called the principal activity. Other ac-
tivities are called secondary activities. 
 
Apart from principal and secondary activities, there are 
sometimes also internal activities designed to satisfy an 
enterprise's own needs, so-called ancillary activities. 
Since ancillary activities are performed solely to service 
the unit's principal and secondary activities, they are  
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not taken into account when a unit is assigned an in-
dustrial classification. An activity must be regarded as 
ancillary if it satisfies all the following conditions: 
 
• it serves only the unit referred to: In other words, 

goods or services produced must not be sold on 
the market; 

• a comparable activity on a similar scale is per-
formed in similar production units; 

• it produces services or, in exceptional cases, non-
durable goods which do not form part of the unit's 
end product; 

• it contributes to the current costs of the unit itself, 
i.e. does not generate gross fixed capital forma-
tion 

 
Examples of ancillary activities are administration, 
own-account transport, own-account maintenance, etc. 
 
For local units engaged in more than one activity, it 
must be determined which activity is the principal one. 
Primarily, the principal activity is the one that makes 
the greatest contribution to the value added. The value 
added is defined as the gross value of production/sales 
less the value of the input of goods and services. There 
is often insufficient information about value added and 
then indicators for this value may be applied. These 
criteria are named criteria of practice and can be based 
upon output, i.e. gross output of goods and services 
which is performed or input, ie. number of persons 
employed. 
 
EU's publication, NACE Rev. 2, contains more detailed 
classification rules e.g. how to find principal activity by 
using top-down method etc. More information about 
this can be found in annex 3: Guidelines to NACE 
Rev.2. 
 

3. International industrial 
classifications 
 
3.1. NACE Rev. 2 and SIC2007 
The basis of SIC2007 (Standard Industrial Classifica-
tion) is EU standard NACE Rev. 2 (Nomenclature eu-
ropéenne des activités économiques) and UN standard 
ISIC Rev.4 (International Standard Industrial Classifi-
cation of all Economic Activities). 
 
NACE Rev.2 and SIC2007 are based on ISIC Rev.4 
which was adopted in 2006. Although NACE Rev.2 has 
the same structure or classification as ISIC Rev.4, it is 
more detailed than ISIC Rev.4 at the three and four 
digit levels. It is possible to convert to ISIC’s three and 
four digit by aggregating NACE groups. 
 
Up to four-digit level (class), SIC2007 is identical with 
NACE Rev. 2. Based on Norway's need for a more de-

tailed industrial classification and alignment with 
Norwegian conditions, a Norwegian national level has 
been introduced (five-digit-subclass). The other coun-
tries have also introduced a corresponding national 
level, adapting the industry activities in the respective 
countries. 
 
Compared with NACE Rev.1.1 (the updated version of 
NACE in 2002), the service sector has been dedicated 
more attention. The highest level in NACE Rev.1.1, 
first digit, has 17 divisions. The highest NACE Rev.2 
level has been expanded to 21 divisions. 
 
3.2. Previous revisions 
Since 1994 the Standard Industrial Classification has 
been prepared on the basis of EU's international indus-
trial standard NACE Rev.1 (Nomenclature générale des 
activités economiques dans les Communautés Eu-
ropéenes). This standard was updated in 2002 (NACE 
Rev.1.1.) 
 
Before 1994 the standard industrial classification was 
based directly on UN's International industrial standard 
- ISIC - which was first published in 1948. Norway's 
Standard Industrial Classification (SIC) was first pub-
lished in Norway's Official Statistics in 1954, and re-
vised versions were published in 1960, 1972, 1978 and 
1983. The versions from 1972 to 1994 are all based on 
ISIC Rev.2. 
 
3.3. Future revisions of SIC2007 
Since SIC2007 is based on NACE Rev.2, it will be nec-
essary to amend the standard every time NACE Rev.2 
is revised. This means that major or minor amend-
ments/revisions will be published at certain intervals. 
 

4. The statistical units in 
Statistics Norway's 
Business Register 
 
Since SIC2007 provides rules and guidelines for classi-
fying the statistical units, the standard also contains 
descriptions of these units. The rules are in accordance 
with a Council Regulation on Statistical Units – Council 
Regulation (EEA) no. 696/93. 
 
The Regulation requires the national statistical offices 
to register the following statistical units: legal unit, 
enterprise and local unit. In addition it is prepared for 
having enterprise group and local-kind-of-activity unit 
as separate units in the Business Register. Local- kind-
of-activity unit is also named establishment. Local unit 
can be aggregated from local-kind-of-activity units.  
Examples of legal units are limited companies, general 
partnership, sole proprietorships, etc. Legal unit is the 
registration unit used in the Register of Legal Units. An 
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enterprise is an economical unit with certain auton-
omy. In most cases, an enterprise will be identical with 
a sole legal unit. The legal unit and the local-kind-of-
activity unit is the basis of statistical units. Legal units, 
which have no activity themselves or just carry out 
ancillary activities to other enterprises in the same 
enterprise group, will not be recognized as enterprises. 
The last mentioned are included in compound enter-
prises together with that or those legal units they carry 
out ancillary activities to. 
 
In some cases the enterprise is divided into several 
local-kind-of activity units. This makes it easier to see 
the split in industries or the regional conditions. This 
assumes that every activity is of a certain dimension or 
is different geographically localised. An important ar-
gument for that is the respect of the respondents and 
the effort to ease the respondence burden which rests 
on business and industry. In consequence, the local-
kind-of-activity and the local unit will often be identi-
cal. The main rule is that if a local unit operates in 
different industries at the same location, this unit will 
be divided into several kind-of-activity units if each 
industry employs at least five persons. If both/all in-
dustries are classified within manufacturing (division 
10-33) the number has to be ten persons employed in 
every kind-of-activity unit.  
 
Increasing globalization of the business world creates 
new challenges for the statistical systems. In statistics 
the demarcation between residents and non-residents 
is defined by national borders while the economic and 
financial players increasingly make their decisions and 
adaptations regardless of the borders. In vital macro-
economic systems like national accounts and balance 
of payments the statistical unit is an enterprise regis-
tered in Norway, and it is presupposed that independ-
ent decisions are made within each enterprise. The 
statistics thus shows only a part of the total picture of 
multinational activities. To be able to catch, describe 
and understand this totality one needs to ascend to a 
higher level of statistical unit than normally applied in 
national statistics, i.e. one needs concern level in stead 
of enterprise level. 
 
The enterprise group consists of one parent corpora-
tion and at least one subsidiary corporation where the 
parent corporation during its ownership interests con-
trols the subsidiary corporation. In accordance to legal 
provision, an enterprise group has to keep account for 
the total activity in the enterprise group and record 
links between the different enterprises within the en-
terprise group in the Central Coordinating Register of 
Legal Entities.  
 

5. Code system and 
structure 
 
5.1. Structure of SIC2007  
The standard has five level hierarchical structure. The 
levels have the following designations: 
 
Section   e.g.: C 
Division   e.g.: 10 
Group   e.g.: 10.2 
Class   e.g.: 10.20 
Subclass  e.g. 10.201 
 
The term "division" will often be used in general terms, 
e.g. it would be natural to refer to each production 
activity in the national accounts as divisions, even 
though they might deviate from the two-digit NACE 
Rev.2 classification. 
 
The numerical codes are independent of the alphabeti-
cal codes, meaning it is sufficient to state the numeri-
cal code to specify an industry clearly. Statistics Nor-
way's Business Register and the Central Coordinating 
Register of Legal Entities register numerical codes only. 
However, the numerical codes can be aggregated to 
the alphabetical codes. 
 
5.2 Degree of detail in SIC2002 and SIC2007 
The degree of detail in SIC2007 has increased at all 
levels compared with the Standard Industrial Classifi-
cation from 2002. The tables below show the number 
of groups at the various levels in the standards from 
2002 (SIC2002) and 2007 (SIC2007).Notice that sub-
section is not longer a level in SIC2007. 
 
SIC2002: 
Code Designation  Number 
A Section   17 
AA Subsection  16 
11 Division    60 
11.1 Group   222 
11.11 Class   514 
11.111 Subclass  698 
 (of these 255 national codes) 
 
 
SIC2007: 
Code Designation  Number 
A Section   21 
AA Subsection  - 
11 Division    87 
11.1 Group   270 
11.11 Class   613 
11.111 Subclass  818 
 (of these 297 national codes) 
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5.3 Main differences between SIC2002 and 
SIC2007 

In addition to the changes in the numerical system, 
changes have been made in the order of the different 
sections. The most significant change is the introduc-
tion of a relatively larger number of service groups. 
The following review offers a brief look at the most 
important difference between SIC2002 and SIC2007. 
 
B: MINING AND QUARRYING 
New division: 
• 09 Mining support service activities 
 
C: MANUFACTURING 
Repair and installation of machinery has got a specific 
code under manufacturing. 
• Repair and installation of machinery and equipment 
 
This activity was classified together with manufactur-
ing of the different machines in SIC2002. 
 
E:  WATER SUPPLY; SEWERAGE 
 WASTE MANAGEMENT AND 
 REMEDIATION ACTIVITIES 
This is a new section containing activities from manu-
facturing and sewerage and refuse disposal, sanitation 
and similar activities in SIC2002. 
 
J: INFORMATION AND COMMUNICATION 
 
This is a new section containing activities from differ-
ent divisions in SIC2002, among others publishing 
activities; motion picture, video and television pro-
gramme production, sound recording and music pub-
lishing activities; programming and broadcasting ac-
tivities; telecommunications; computer programming, 
consultancy and related activities; information service 
activities. 
 
S: OTHER SERVICE ACTIVITIES 
This is a new section including activities from different 
divisions in SIC2002. Activities in this section are 
among others repair of computers and communication 
equipment and repair of personal and household 
goods. 
 

6. Using SIC2007 
 
6.1. The standard's classification system and 

explanatory notes 
The following is a brief description of how to use 
SIC2007. The description uses section H as an exam-
ple: 
 
H TRANSPORT AND STORAGE 
The highest level of the standard. Alphabetically coded 
from A to U. Classified as section. 

52 WAREHOUSING AND SUPPORT ACTIVI-
TIES FOR TRANSPORTATION 

The second level of the standard. Two-digit numerical 
code. Classified as a division. 
 
52.2 Support activities for transportation 
 
The third level of standard. Three-digit numerical code. 
Classified as group. 
 
52.22 Service activities incidental to water  transpor-

tation 
 
The fourth level of the standard. Four-digit numerical 
code - class. 
 
52.221 Operation of harbors and piers 
 
The lowest level of the standard. Five-digit numerical 
code - subclass. A national level. 
 
Includes the public ports authorities (ports with own 
administration) together with public piers. 
 
"Includes" defines what the class/subclass contains. 
Also includes storing of pleasure boats 
 
In some cases, the term "Also includes" is used. This is 
when the class/subclass also includes activities not easy 
apparent from the text of the code. 
 
Operation of mere marinas is classified under 93.299 
Other recreational activities n.e.c. 
 
The explanatory notes mention activities that are closely 
related to activities included in the class/subclass, but 
which are nonetheless under another class/subclass. 
 
6.2 Using the index  
 
A 
Areaplanning   84.130 
Architects, garden  71.113 
       "         , landscape  71.113 
Architectural activities  71.11 
Archives    91.013 
Fittings, elec., install.  43.210 
Activities of aromatherapeuts 86.909 
 
The alphabetical index of key words (in Norway) 
shows which division an activity is classified under. 
Insofar as possible, the reference is classified by sub-
class (5-digit code). References to 2, 3 or 4 digit 
groups require a careful review of the paragraph de-
scribing the activity before it can be placed in a sub-
class. 
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Næringshovedområder 
 
A Jordbruk, skogbruk og fiske      01 - 03 
 
B Bergverksdrift og utvinning      05 - 09 
 
C Industri        10 - 33 
 
D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning   35 
 
E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet   36 - 39 
 
F Bygge- og anleggsvirksomhet      41 - 43 
 
G Varehandel;reparasjon av motorvogner    45 - 47 
 
H Transport og lagring       49 - 53 
 
I Ovrnattings- og serveringsvirksomhet     55 - 56 
 
J Informasjon og kommunikasjon     58 - 63 
 
K Finansierings- og forsikringsvirksomhet    64 - 66 
 
L Omsetning og drift av fast eiendom     68 
 
M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting    69 - 75 
 
N Forretningsmessig tjenesteyting     77 - 82 
 
O Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt 
 offentlig forvaltning       84 
 
P Undervisning        85 
 
Q Helse- og sosialtjenester      86 - 88 
 
R Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter  90 - 93 
 
S Annen tjenesteyting       94 - 96 
 
T Lønnet arbeid i private husholdninger     97 
 
U Internasjonale organisasjoner og organer    99 



Standard for næringsgruppering Norges offisielle statistikk 

16 

 

NACE Rev.2 
 

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE A   
JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 

 
01 JORDBRUK OG TJENESTER TILKNYTTET 

JORDBRUK, JAKT OG VILTSTELL 
 
01.1 DYRKING AV ETTÅRIGE VEKSTER 
01.11 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og 

oljeholdige vekster 
01.12 Dyrking av ris 
01.13 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knoll-

vekster 
01.14 Dyrking av sukkerrør 
01.15 Dyrking av tobakk 
01.16 Dyrking av fibervekster 
01.19 Dyrking av ettårige vekster ellers 
 
01.2 DYRKING AV FLERÅRIGE VEKSTER 
01.21 Dyrking av druer 
01.22 Dyrking av tropiske og subtropiske frukter 
01.23 Dyrking av sitrusfrukter 
01.24 Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter 
01.25 Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller 

busker samt nøtter 
01.26 Dyrking av oljeholdige frukter 
01.27 Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer 
01.28 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og 

farmasøytiske vekster 
01.29 Dyrking av flerårige vekster ellers 
 
01.3 PLANTEFORMERING 
01.30 Planteformering 
 
01.4 HUSDYRHOLD 
01.41 Melkeproduksjon på storfe 
01.42 Oppdrett av annet storfe  
01.43 Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien 
01.44 Oppdrett av kameler og andre kameldyr 
01.45 Saue- og geitehold 
01.46 Svinehold 
01.47 Fjørfehold 
01.49 Husdyrhold ellers 
 
01.5 KOMBINERT HUSDYRHOLD OG PLANTEPRO-

DUKSJON 
01.50 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 
 
01.6 TJENESTER TILKNYTTET JORDBRUK OG ET-

TERBEHANDLING AV VEKSTER ETTER INN-
HØSTING 

01.61 Tjenester tilknyttet planteproduksjon 
01.62 Tjenester tilknyttet husdyrhold 
01.63 Etterbehandling av vekster etter innhøsting 
01.64 Behandling av såfrø 
 

01.7 JAKT, VILTSTELL OG TJENESTER TILKNYTTET 
JAKT OG VILTSTELL 

01.70 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 
 
02 SKOGBRUK OG TJENESTER TILKNYTTET 

SKOGBRUK 
 
02.1 SKOGSKJØTSEL OG ANDRE SKOGBRUKSAKTI-

VITETER 
02.10 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 
 
02.2 AVVIRKNING 
02.20 Avvirkning 
 
02.3 INNSAMLING AV VILTVOKSENDE PRODUKTER 

AV ANNET ENN TRE 
02.30 Innsamling av viltvoksende produkter av annet 

enn tre 
 
02.4 TJENESTER TILKNYTTET SKOGBRUK 
02.40 Tjenester tilknyttet skogbruk 
 
03 FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT 
 
03.1 FISKE OG FANGST 
03.11 Hav- og kystfiske og fangst 
03.12 Ferskvannsfiske 
 
03.2 AKVAKULTUR 
03.21 Hav- og kystbasert akvakultur 
03.22 Ferskvannsbasert akvakultur 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE B 

BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING 
 
05 BRYTING AV STEINKULL OG BRUNKULL 
 
05.1 BRYTING AV STEINKULL 
05.10 Bryting av steinkull 
 
05.2 BRYTING AV BRUNKULL 
05.20 Bryting av brunkull 
 
06 UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS 
 
06.1 UTVINNING AV RÅOLJE 
06.10 Utvinning av råolje 
 
06.2 UTVINNING AV NATURGASS 
06.20 Utvinning av naturgass 
 
07 BRYTING AV METALLHOLDIG MALM 
 
07.1 BRYTING AV JERNMALM 
07.10 Bryting av jernmalm 
 
07.2 BRYTING AV IKKE-JERNHOLDIG MALM 
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07.21 Bryting av uran- og thoriummalm 
07.29 Bryting av ikke-jernholdig malm ellers 
 
08 BRYTING OG BERGVERKSDRIFT ELLERS 
 
08.1 BRYTING AV STEIN, UTVINNING AV SAND OG 

LEIRE 
08.11 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, 

kalkstein, gips, kritt og skifer 
08.12 Utvinning fra grus- og sandtak og utvinning av 

leire og kaolin 
 
08.9 ANNEN BRYTING OG UTVINNING 
08.91 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og 

gjødselsmineraler 
08.92 Stikking av torv 
08.93 Utvinning av salt 
08.99 Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted 
 
09 TJENESTER TILKNYTTET BERGVERKS-

DRIFT 
 
09.1 TJENESTER TILKNYTTET UTVINNING AV RÅOL-

JE OG NATURGASS 
09.10 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og natur-

gass 
 
09.9 TJENESTER TILKNYTTET ANNEN BERGVERKS-

DRIFT 
09.90 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE C  

INDUSTRI 
 
10 PRODUKSJON AV NÆRINGS- OG NYTEL-

SESMIDLER 
 
10.1 PRODUKSJON, BEARBEIDING OG  

KONSERVERING AV KJØTT OG KJØTTVARER 
10.11 Bearbeiding og konservering av kjøtt 
10.12 Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt 
10.13 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 
 
10.2 BEARBEIDING OG KONSERVERING AV FISK, 

SKALLDYR OG BLØTDYR 
10.20 Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og 

bløtdyr 
 
10.3 BEARBEIDING OG KONSERVERING AV FRUKT 

OG GRØNNSAKER 
10.31 Bearbeiding og konservering av poteter 
10.32 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker 
10.39 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsa-

ker ellers 
 
10.4 PRODUKSJON AV VEGETABILSKE OG ANI-

MALSKE OLJER OG FETTSTOFFER 
10.41 Produksjon av oljer og fettstoffer 

10.42 Produksjon av margarin og lignende spiselige 
fettstoffer 

 
10.5 PRODUKSJON AV MEIERIVARER OG ISKREM 
10.51 Produksjon av meierivarer 
10.52 Produksjon av iskrem 
 
10.6 PRODUKSJON AV KORNVARER, STIVELSE OG 

STIVELSESPRODUKTER 
10.61 Produksjon av kornvarer 
10.62 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 
 
10.7 PRODUKSJON AV BAKERI- OG PASTAVARER 
10.71 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 
10.72 Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte 

konditorvarer 
10.73 Produksjon av makaroni, nudler, couscous og 

lignende pastavarer 
 
10.8 PRODUKSJON AV ANDRE NÆRINGSMIDLER 
10.81 Produksjon av sukker 
10.82 Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer 
10.83 Bearbeiding av te og kaffe 
10.84 Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydde-

rier 
10.85 Produksjon av ferdigmat 
10.86 Produksjon av homogeniserte matprodukter og 

diettmat 
10.89 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet 

sted 
 
10.9 PRODUKSJON AV FÔRVARER 
10.91 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 
10.92 Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 
 
11 PRODUKSJON AV DRIKKEVARER 
 
11.0 PRODUKSJON AV DRIKKEVARER 
11.01 Destillering, rektifisering og blanding av sprit 
11.02 Produksjon av vin 
11.03 Produksjon av sider og annen fruktvin 
11.04 Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede 

drikkevarer 
11.05 Produksjon av øl 
11.06 Produksjon av malt 
11.07 Produksjon av mineralvann, leskedrikker 
 og annet vann på flaske 
 
12 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER 
 
12.0 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER 
12.00 Produksjon av tobakksvarer 
 
13 PRODUKSJON AV TEKSTILER 
 
13.1 BEARBEIDING OG SPINNING AV TEKSTILFIB-

RER 
13.10 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 
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13.2 VEVING AV TEKSTILER 
13.20 Veving av tekstiler 
 
13.3 ETTERBEHANDLING AVTEKSTILER 
13.30 Etterbehandling av tekstiler 
 
13.9 PRODUKSJON AV ANDRE TEKSTILER 
13.91 Produksjon av stoffer av trikotasje 
13.92 Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær 
13.93 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer 
13.94 Produksjon av tauverk og nett 
13.95 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, 

unntatt klær 
13.96 Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell 

bruk 
13.99 Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted 
 
14 PRODUKSJON AV KLÆR 
 
14.1 PRODUKSJON AV KLÆR, UNNTATT PELSVARER 
14.11 Produksjon av klær av lær 
14.12 Produksjon av arbeidstøy 
14.13 Produksjon av annet yttertøy 
14.14 Produksjon av undertøy og innertøy 
14.19 Produksjon av klær og tilbehør ellers 
 
14.2 PRODUKSJON AV PELSVARER 
14.20 Produksjon av pelsvarer 
 
14.3 PRODUKSJON AV KLÆR AV TRIKOTASJE 
14.31 Produksjon av strømpevarer 
14.39 Produksjon av andre klær av trikotasje 
 
15 PRODUKSJON AV LÆR OG LÆRVARER 
 
15.1 BEREDNING AV LÆR, PRODUKSJON AV REISE-

EFFEKTER OG SALMAKERARTIKLER OG BE-
REDNING OG FARGING AV PELSSKINN 

15.11 Beredning av lær, og beredning og farging av 
pelsskinn 

15.12 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 
 
15.2 PRODUKSJON AV SKOTØY 
15.20 Produksjon av skotøy 
 
16 PRODUKSJON AV TRELAST OG VARER AV 

TRE, KORK, STRÅ OG FLETTEMATERIA-
LER, UNNTATT MØBLER 

 
16.1 SAGING, HØVLING OG IMPREGNERING AV TRE 
16.10 Saging, høvling og impregnering av tre 
 
16.2 PRODUKSJON AV VARER AV TRE, KORK, STRÅ 

OG FLETTEMATERIALER 
16.21 Produksjon av finérplater og andre bygnings- og 

møbelplater av tre 
16.22 Produksjon av sammensatte parkettstaver 
16.23 Produksjon av andre bygningsartikler 

16.24 Produksjon av treemballasje 
16.29 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, 

strå og flettematerialer 
 
17 PRODUKSJON AV PAPIR OG PAPIRVARER 
 
17.1 PRODUKSJON AV PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPP 
17.11 Produksjon av papirmasse 
17.12 Produksjon av papir og papp 
 
17.2 PRODUKSJON AV VARER AV PAPIR OG PAPP 
17.21 Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir 

og papp 
17.22 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalett-

artikler av papir 
17.23 Produksjon av kontorartikler av papir 
17.24 Produksjon av tapeter 
17.29 Produksjon av varer av papir og papp ellers 
 
18 TRYKKING OG REPRODUKSJON AV INN-

SPILTE OPPTAK 
 
18.1 TRYKKING OG TJENESTER TILKNYTTET TRYK-

KING 
18.11 Trykking av aviser 
18.12 Trykking ellers 
18.13 Ferdiggjøring før trykking og publisering 
18.14 Bokbinding og tilknyttede tjenester 
 
18.2 REPRODUKSJON AV INNSPILTE OPPTAK 
18.20 Reproduksjon av innspilte opptak 
 
19 PRODUKSJON AV KULL- OG RAFFINERTE 

PETROLEUMSPRODUKTER 
 
19.1 PRODUKSJON AV KULLPRODUKTER 
19.10 Produksjon av kullprodukter 
 
19.2 PRODUKSJON AV RAFFINERTE PETROLEUMS-

PRODUKTER 
19.20 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 
 
20 PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJE-

MISKE PRODUKTER 
 
20.1 PRODUKSJON AV KJEMISKE RÅVARER, GJØD-

SEL OG NITROGENFORBINDELSER, BASISPLAST 
OG SYNTETISK GUMMI 

20.11 Produksjon av industrigasser 
20.12 Produksjon av fargestoffer og pigmenter 
20.13 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 
20.14 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 
20.15 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og 

vekstjord 
20.16 Produksjon av basisplast 
20.17 Produksjon av syntetisk gummi 
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20.2 PRODUKSJON AV PLANTEVERN- OG SKADE-
DYRMIDLER OG ANDRE LANDBRUKSKJEMISKE 
PRODUKTER 

20.20 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og 
andre landbrukskjemiske produkter 

 
20.3 PRODUKSJON AV MALING OG LAKK, TRYKK-

FARGER OG TETNINGSMIDLER 
20.30 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og 

tetningsmidler 
 
20.4 PRODUKSJON AV SÅPE OG VASKEMIDLER, 

RENSE- OG POLERMIDLER, PARFYME OG TOA-
LETTARTIKLER 

20.41 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og 
polermidler 

20.42 Produksjon av parfyme og toalettartikler 
 
20.5 PRODUKSJON AV ANDRE KJEMISKE PRODUK-

TER 
20.51 Produksjon av eksplosiver 
20.52 Produksjon av lim  
20.53 Produksjon av eteriske oljer 
20.59 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt 

annet sted 
 
20.6 PRODUKSJON AV KUNSTFIBRER 
20.60 Produksjon av kunstfibrer 
 
21 PRODUKSJON AV FARMASØYTISKE RÅ-

VARER OG PREPARATER 
 
21.1 PRODUKSJON AV FARMASØYTISKE RÅVARER 
21.10 Produksjon av farmasøytiske råvarer 
 
21.2 PRODUKSJON AV FARMASØYTISKE PREPARA-

TER 
21.20 Produksjon av farmasøytiske preparater 
 
22 PRODUKSJON AV GUMMI- OG PLASTPRO-

DUKTER 
 
22.1 PRODUKSJON AV GUMMIPRODUKTER 
22.11 Produksjon av gummidekk og slanger til gummi-

dekk, og regummiering og vulkanisering av gum-
midekk 

22.19 Produksjon av gummiprodukter ellers 
 
22.2 PRODUKSJON AV PLASTPRODUKTER 
22.21 Produksjon av halvfabrikater av plast 
22.22 Produksjon av plastemballasje 
22.23 Produksjon av byggevarer av plast 
22.29 Produksjon av plastprodukter ellers 
 
23 PRODUKSJON AV ANDRE IKKE-

METALLHOLDIGE MINERALPRODUKTER 
 
23.1 PRODUKSJON AV GLASS OG GLASSPRODUKTER 

23.11 Produksjon av planglass 
23.12 Bearbeiding av planglass 
23.13 Produksjon av emballasje og husholdningsartikler 

av glass og krystall 
23.14 Produksjon av glassfibrer 
23.19 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 
 
23.2 PRODUKSJON AV ILDFASTE PRODUKTER 
23.20 Produksjon av ildfaste produkter 
 
23.3 PRODUKSJON AV BYGGEVARER AV BRENT LEIRE 
23.31 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 
23.32 Produksjon av murstein, teglstein og andre byg-

gevarer av brent leire 
 
23.4 PRODUKSJON AV ANDRE PORSELENSPRODUK-

TER OG ANDRE KERAMISKE PRODUKTER 
23.41 Produksjon av keramiske husholdningsartikler og 

dekorasjonsgjenstander 
23.42 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materia-

le 
23.43 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av 

keramisk materiale 
23.44 Produksjon av andre keramiske produkter for 

teknisk bruk 
23.49 Produksjon av andre keramiske produkter 
 
23.5 PRODUKSJON AV SEMENT, KALK OG GIPS 
23.51 Produksjon av sement 
23.52 Produksjon av kalk og gips 
 
23.6 PRODUKSJON AV BETONG-, SEMENT- OG GIPS-

PRODUKTER 
23.61 Produksjon av betongprodukter for bygge- og 

anleggsvirksomhet 
23.62 Produksjon av gipsprodukter for bygge- og an-

leggsvirksomhet 
23.63 Produksjon av ferdigblandet betong 
23.64 Produksjon av mørtel 
23.65 Produksjon av fibersement 
23.69 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter 

ellers 
 
23.7 HOGGING OG BEARBEIDING AV MONUMENT- 

OG BYGNINGSSTEIN 
23.70 Hogging og bearbeiding av monument- og byg-

ningsstein 
 
23.9 PRODUKSJON AV IKKE-METALLHOLDIGE MI-

NERALPRODUKTER IKKE NEVNT ANNET STED 
23.91 Produksjon av slipestoffer 
23.99 Produksjon av ikke-metallholdige mineralproduk-

ter ikke nevnt annet sted 
 
24 PRODUKSJON AV METALLER 
 
24.1 PRODUKSJON AV JERN OG STÅL, SAMT FER-

ROLEGERINGER 
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24.10 Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer 
 
24.2 PRODUKSJON AV ANDRE RØR OG RØRDELER 

AV STÅL 
24.20 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål 
 
24.3 ANNEN BEARBEIDING AV JERN OG STÅL 
24.31 Kaldtrekking av stenger og profiler 
24.32 Kaldvalsing av bånd 
24.33 Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og 

profiler 
24.34 Kaldtrekking av tråd 
 
24.4 PRODUKSJON AV IKKE-JERNHOLDIGE METAL-

LER 
24.41 Produksjon av edelmetaller 
24.42 Produksjon av aluminium 
24.43 Produksjon av bly, sink og tinn 
24.44 Produksjon av kobber 
24.45 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 
24.46 Produksjon av kjernebrensel 
 
24.5 STØPING AV METALLER 
24.51 Støping av jern 
24.52 Støping av stål 
24.53 Støping av lettmetaller 
24.54 Støping av andre ikke-jernholdige metaller 
 
25 PRODUKSJON AV METALLVARER, UNN-

TATT MASKINER OG UTSTYR 
 
25.1 PRODUKSJON AV METALLKONSTRUKSJONER 
25.11 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 
25.12 Produksjon av dører og vinduer av metall 
 
25.2 PRODUKSJON AV TANKER, CISTERNER OG 

ANDRE BEHOLDERE AV METALL 
25.21 Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvar-

meanlegg 
25.29 Produksjon av andre tanker, cisterner og  

beholdere av metall 
 
25.3 PRODUKSJON AV DAMPKJELER, UNNTATT 

KJELER TIL SENTRALVARMEANLEGG 
25.30 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sent-

ralvarmeanlegg 
 
25.4 PRODUKSJON AV VÅPEN OG AMMUNISJON 
25.40 Produksjon av våpen og ammunisjon 
 
25.5 SMIING, STANSING OG VALSING AV METALL, 

OG PULVERMETALLURGI 
25.50 Smiing, stansing, valsing av metall, og pulverme-

tallurgi 
 
25.6 OVERFLATEBEHANDLING OG BEARBEIDING AV 

METALLER 
25.61 Overflatebehandling av metaller 

25.62 Bearbeiding av metaller 
 
25.7 PRODUKSJON AV KJØKKENREDSKAPER,  

SKJÆRE- OG KLIPPEREDSKAPER, HÅNDVERK-
TØY OG ANDRE JERNVARER 

25.71 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og 
klipperedskaper 

25.72 Produksjon av låser og beslag 
25.73 Produksjon av håndverktøy 
 
25.9 PRODUKSJON AV ANDRE METALLVARER 
25.91 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av 

jern og stål 
25.92 Produksjon av emballasje av lettmetall 
25.93 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og 

fjærer 
25.94 Produksjon av bolter og skruer 
25.99 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 
 
26 PRODUKSJON AV DATAMASKINER OG 

ELEKTRONISKE OG OPTISKE PRODUKTER 
 
26.1 PRODUKSJON AV ELEKTRONISKE KOMPONEN-

TER OG KRETSKORT 
26.11 Produksjon av elektroniske komponenter 
26.12 Produksjon av kretskort 
 
26.2 PRODUKSJON AV DATAMASKINER OG TIL-

LEGGSUTSTYR 
26.20 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 
 
26.3 PRODUKSJON AV KOMMUNIKASJONSUTSTYR 
26.30 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 
 
26.4 PRODUKSJON AV ELEKTRONIKK TIL  

HUSHOLDNINGSBRUK 
26.40 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk 
 
26.5 PRODUKSJON AV MÅLE-, KONTROLL- OG NAVI- 

GASJONSINSTRUMENTER, OG KLOKKER OG UR 
26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsin-

strumenter 
26.52 Produksjon av klokker og ur 
 
26.6 PRODUKSJON AV STRÅLINGSUTSTYR, ELEKT-

ROMEDISINSK- OG ELEKTROTERAPEUTISK UT-
STYR 

26.60 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk- 
og elektroterapeutisk utstyr 

 
26.7 PRODUKSJON AV OPTISKE INSTRUMENTER OG 

FOTOGRAFISK UTSTYR 
26.70 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk 

utstyr 
 
26.8 PRODUKSJON AV MAGNETISKE OG OPTISKE 

MEDIA 
26.80 Produksjon av magnetiske og optiske media 
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27 PRODUKSJON AV ELEKTRISK UTSTYR 
 
27.1 PRODUKSJON AV ELEKTROMOTORER, GENE-

RATORER, TRANSFORMATORER OG ELEKTRIS-
KE FORDELINGS- OG KONTROLLTAVLER OG 
PANELER 

27.11 Produksjon av elektromotorer, generatorer og 
transformatorer 

27.12 Produksjon av elektriske fordelings- og kontroll-
tavler og paneler 

 
27.2 PRODUKSJON AV BATTERIER OG AKKUMULA-

TORER 
27.20 Produksjon av batterier og akkumulatorer 
 
27.3 PRODUKSJON AV LEDNINGER OG LEDNINGS-

MATERIELL 
27.31 Produksjon av optiske fiberkabler 
27.32 Produksjon av andre elektroniske og elektriske 

ledninger og kabler 
27.33 Produksjon av ledningsmateriell 
 
27.4 PRODUKSJON AV BELYSNINGSUTSTYR 
27.40 Produksjon av belysningsutstyr 
 
27.5 PRODUKSJON AV HUSHOLDNINGSMASKINER 

OG -APPARATER 
27.51 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner 

og-apparater 
27.52 Produksjon av ikke-elektriske husholdningsma-

skiner og -apparater 
 
27.9 PRODUKSJON AV ANNET ELEKTRISK UTSTYR 
27.90 Produksjon av annet elektrisk utstyr 
 
28 PRODUKSJON AV MASKINER OG UTSTYR 

TIL GENERELL BRUK, IKKE NEVNT ANNET 
STED 

 
28.1 PRODUKSJON AV MASKINER OG UTSTYR TIL 

GENERELL BRUK 
28.11 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt moto-

rer til luftfartøyer og motorvogner 
28.12 Produksjon av komponenter til hydraulisk og 

pneumatisk utstyr 
28.13 Produksjon av pumper og kompressorer ellers 
28.14 Produksjon av kraner og ventiler ellers 
28.15 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og 

andre innretninger for kraftoverføring 
 
28.2 PRODUKSJON AV ANDRE MASKINER OG AN-

NET UTSTYR TIL GENERELL BRUK 
28.21 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt 

brennere 
28.22 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr 
28.23 Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt 

datamaskiner og tilleggsutstyr) 
28.24 Produksjon av motordrevet håndverktøy 

28.25 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unn-
tatt til husholdningsbruk 

28.29 Produksjon av maskiner og utstyr til generell 
bruk, ikke nevnt annet sted 

 
28.3 PRODUKSJON AV JORDBRUKS- OG SKOG-

BRUKSMASKINER 
28.30 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 
 
28.4 PRODUKSJON AV MASKINER TIL METALLBE-

ARBEIDING OG ANNET MASKINVERKTØY 
28.41 Produksjon av maskinverktøy til metallbearbei-

ding 
28.49 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet 

sted 
 
28.9 PRODUKSJON AV ANDRE SPESIALMASKINER 
28.91 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk 

industri 
28.92 Produksjon av maskiner og utstyr til bergverks-

drift og bygge- og anleggsvirksomhet 
28.93 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og 

nytelsesmiddelindustri 
28.94 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, 

konfeksjons- og lærvareindustri 
28.95 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og 

pappvareindustri 
28.96 Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og 

gummiindustri 
28.99 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet 

sted 
 
29 PRODUKSJON AV MOTORVOGNER OG 

TILHENGERE 
 
29.1 PRODUKSJON AV MOTORVOGNER 
29.10 Produksjon av motorvogner 
 
29.2 PRODUKSJON AV KAROSSERIER OG TILHENG-

ERE 
29.20 Produksjon av karosserier og tilhengere 
 
29.3 PRODUKSJON AV DELER OG UTSTYR TIL MO-

TORVOGNER  
29.31 Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til 

motorvogner 
29.32 Produksjon av andre deler og annet utstyr til 

motorvogner  
 
30 PRODUKSJON AV ANDRE TRANSPORT-

MIDLER 
 
30.1 BYGGING AV SKIP OG BÅTER 
30.11 Bygging av skip og flytende materiell 
30.12 Bygging av fritidsbåter 
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30.2 PRODUKSJON AV LOKOMOTIVER OG ANNET 
RULLENDE MATERIELL TIL JERNBANE OG 
SPORVEI 

30.20 Produksjon av lokomotiver og annet rullende 
materiell til jernbane og sporvei 

 
30.3 PRODUKSJON AV LUFTFARTØYER OG ROM-

FARTØYER OG LIGNENDE UTSTYR 
30.30 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og 

lignende utstyr 
 
30.4 PRODUKSJON AV MILITÆRE STRIDSKJØRE-

TØYER 
30.40 Produksjon av militære stridskjøretøyer 
 
30.9 PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER IKKE 

NEVNT ANNET STED 
30.91 Produksjon av motorsykler 
30.92 Produksjon av sykler og invalidevogner 
30.99 Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt 

annet sted 
 
31 PRODUKSJON AV MØBLER 
 
31.0 PRODUKSJON AV MØBLER 
31.01 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 
31.02 Produksjon av kjøkkenmøbler 
31.03 Produksjon av madrasser 
31.09 Produksjon av møbler ellers 
 
32 ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON 
 
32.1 PRODUKSJON AV GULL- OG SØLVVARER, BI-

JOUTERI OG LIGNENDE ARTIKLER 
32.11 Preging av mynter og medaljer 
32.12 Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende 

artikler 
32.13 Produksjon av bijouteri og lignende artikler 
 
32.2 PRODUKSJON AV MUSIKKINSTRUMENTER 
32.20 Produksjon av musikkinstrumenter 
 
32.3 PRODUKSJON AV SPORTSARTIKLER 
32.30 Produksjon av sportsartikler 
 
32.4 PRODUKSJON AV SPILL OG LEKER 
32.40 Produksjon av spill og leker 
 
32.5 PRODUKSJON AV MEDISINSKE OG TANNTEK-

NISKE INSTRUMENTER OG UTSTYR 
32.50 Produksjon av medisinske og tanntekniske in-

strumenter og utstyr 
 
32.9 INDUSTRIPRODUKSJON IKKE NEVNT ANNET 

STED 
32.91 Produksjon av koster og børster 
32.99 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 
 

33 REPARASJON OG INSTALLASJON AV MA-
SKINER OG UTSTYR 

 
33.1 REPARASJON AV METALLVARER, MASKINER 

OG UTSTYR 
33.11 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 
33.12 Reparasjon av maskiner 
33.13 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 
33.14 Reparasjon av elektrisk utstyr 
33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 
33.16 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og 

romfartøyer 
33.17 Reparasjon og vedlikehold av andre transport-

midler  
33.19 Reparasjon av annet utstyr 
 
33.2 INSTALLASJON AV INDUSTRIMASKINER OG  

-UTSTYR 
33.20 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE D 
 ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG 

VARMTVANNSFORSYNING 
 
35 ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG 

VARMTVANNSFORSYNING 
 
35.1 PRODUKSJON, OVERFØRING OG DISTRIBU-

SJON AV ELEKTRISITET 
35.11 Produksjon av elektrisitet 
35.12 Overføring av elektrisitet 
35.13 Distribusjon av elektrisitet 
35.14 Handel med elektrisitet 
 
35.2 PRODUKSJON AV GASS, OG DISTRIBUSJON AV 

GASS GJENNOM LEDNINGSNETT 
35.21 Produksjon av gass 
35.22 Distribusjon av gass gjennom ledningsnett 
35.23 Handel med gass gjennom ledningsnett 
 
35.3 DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING 
35.30 Damp- og varmtvannsforsyning 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE E  

VANNFORSYNING, AVLØPS- OG RENOVA-
SJONSVIRKSOMHET 

 
36 UTTAK FRA KILDE, RENSING OG DISTRI-

BUSJON AV VANN 
 
36.0 UTTAK FRA KILDE, RENSING OG DISTRIBU-

SJON AV VANN 
36.00 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 
 
37 OPPSAMLING OG BEHANDLING AV AV-

LØPSVANN 
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37.0 OPPSAMLING OG BEHANDLING AV AV-
LØPSVANN 

37.00 Oppsamling og behandling av avløpsvann 
 
38 INNSAMLING, BEHANDLING, DISPONE-

RING OG GJENVINNING AV AVFALL 
 
38.1 INNSAMLING AV AVFALL 
38.11 Innsamling av ikke-farlig avfall 
38.12 Innsamling av farlig avfall 
 
38.2 BEHANDLING OG DISPONERING AV AVFALL 
38.21 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 
38.22 Behandling og disponering av farlig avfall 
 
38.3 MATERIALGJENVINNING 
38.31 Demontering av vrakede gjenstander 
38.32 Sortering og bearbeiding av avfall for material-

gjenvinning 
 
39 MILJØRYDDING, MILJØRENSING OG LIG-

NENDE VIRKSOMHET 
 
39.0 MILJØRYDDING, MILJØRENSING OG LIGNENDE 

VIRKSOMHET 
39.00 Miljørydding, miljørensing og lignende virksom-

het 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE F 

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 
 
41 OPPFØRING AV BYGNINGER 
 
41.1 UTVIKLING AV BYGGEPROSJEKTER 
41.10 Utvikling av byggeprosjekter 
 
41.2 OPPFØRING AV BYGNINGER 
41.20 Oppføring av bygninger 
 
42 ANLEGGSVIRKSOMHET 
 
42.1 BYGGING AV VEIER OG JERNBANER 
42.11 Bygging av veier og motorveier 
42.12 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner 
42.13 Bygging av bruer og tunneler 
 
42.2 BYGGING AV VANN- OG KLOAKKANLEGG, OG 

ANLEGG FOR ELEKTRISITET OG TELEKOMMU-
NIKASJON 

42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg 
42.22 Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommu-

nikasjon 
 
42.9 BYGGING AV ANDRE ANLEGG 
42.91 Bygging av havne- og damanlegg 
42.99 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted 
 

43 SPESIALISERT BYGGE- OG ANLEGGSVIRK-
SOMHET 

 
43.1 RIVING OG GRUNNARBEID 
43.11 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 
43.12 Grunnarbeid 
43.13 Prøveboring 
 
43.2 ELEKTRISK INSTALLASJONSARBEID, VVS-

ARBEID OG ANNET INSTALLASJONSARBEID 
43.21 Elektrisk installasjonsarbeid 
43.22 VVS-arbeid 
43.29 Annet installasjonsarbeid 
 
43.3 FERDIGGJØRING AV BYGNINGER 
43.31 Stukkatørarbeid og pussing 
43.32 Snekkerarbeid 
43.33 Gulvlegging og tapetsering 
43.34 Maler- og glassarbeid 
43.39 Annen ferdiggjøring av bygninger 
 
43.9 ANNEN SPESIALISERT BYGGE- OG AN-

LEGGSVIRKSOMHET 
43.91 Takarbeid 
43.99 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE G 

VAREHANDEL, REPARASJON AV MOTOR-
VOGNER  

 
45 HANDEL MED OG REPARASJON AV MO-

TORVOGNER  
 
45.1 HANDEL MED MOTORVOGNER, UNNTATT MO-

TORSYKLER 
45.11 Handel med biler og lette motorvogner, unntatt 

motorsykler 
45.19 Handel med andre motorvogner, unntatt motor-

sykler 
 
45.2 VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV MOTOR-

VOGNER, UNNTATT MOTORSYKLER 
45.20 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unn-

tatt motorsykler 
 
45.3 HANDEL MED DELER OG UTSTYR TIL MOTOR-

VOGNER, UNNTATT MOTORSYKLER 
45.31 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til 

motorvogner, unntatt motorsykler 
45.32 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, 

unntatt motorsykler 
 
45.4 HANDEL MED MOTORSYKLER, DELER OG UT-

STYR. VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV MO-
TORSYKLER 

45.40 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedli-
kehold og reparasjon av motorsykler 
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46 AGENTUR- OG ENGROSHANDEL, UNN-
TATT MED MOTORVOGNER  

 
46.1 AGENTURHANDEL 
46.11 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende 

dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer 
46.12 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, 

metaller og industrikjemikalier 
46.13 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggeva-

rer 
46.14 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, 

båter og luftfartøyer 
46.15 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer 

og jernvarer 
46.16 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, 

skotøy og lærvarer 
46.17 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler 
46.18 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers 
46.19 Agenturhandel med bredt vareutvalg 
 
46.2 ENGROSHANDEL MED JORDBRUKSRÅVARER 

OG LEVENDE DYR 
46.21 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og 

fôrvarer 
46.22 Engroshandel med blomster og planter 
46.23 Engroshandel med levende dyr 
46.24 Engroshandel med huder, skinn og lær 
 
46.3 ENGROSHANDEL MED NÆRINGS- OG NYTEL-

SESMIDLER 
46.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker 
46.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 
46.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og  
 -fett 
46.34 Engroshandel med drikkevarer 
46.35 Engroshandel med tobakksvarer 
46.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkerva-

rer 
46.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder 
46.38 Engroshandel med andre næringsmidler herunder 

fisk, skalldyr og bløtdyr 
46.39 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og 

nytelsesmidler 
 
46.4 ENGROSHANDEL MED HUSHOLDNINGSVARER 

OG VARER TIL PERSONLIG BRUK 
46.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 
46.42 Engroshandel med klær og skotøy 
46.43 Engroshandel med elektriske husholdningsappa-

rater 
46.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, steintøy 

og rengjøringsmidler 
46.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 
46.46 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 
46.47 Engroshandel med møbler, gulvbelegg, gulv-

tepper og belysningsutstyr 
46.48 Engroshandel med klokker, ur, gull- og sølvvarer 

46.49 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk ellers 

 
46.5 ENGROSHANDEL MED IKT-UTSTYR 
46.51 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til 

datamaskiner samt programvare 
46.52 Engroshandel med elektronikkutstyr og telekom-

munikasjonsutstyr samt deler 
 
46.6 ENGROSHANDEL MED ANDRE MASKINER OG 

ANNET UTSTYR 
46.61 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk 

og skogbruk 
46.62 Engroshandel med maskinverktøy 
46.63 Engroshandel med maskiner og utstyr til berg-

verksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og an-
leggsvirksomhet 

46.64 Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstil-
produksjon 

46.65 Engroshandel med kontormøbler 
46.66 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor 

ellers 
46.69 Engroshandel med maskiner og utstyr ellers 
 
46.7 ENGROSHANDEL MED SPESIALISERT VAREUT-

VALG ELLERS 
46.71 Engroshandel med drivstoff og brensel 
46.72 Engroshandel med metaller og metallholdig 

malm 
46.73 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og 

sanitærutstyr 
46.74 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og 

oppvarmingsutstyr 
46.75 Engroshandel med kjemiske produkter 
46.76 Engroshandel med innsatsvarer ellers 
46.77 Engroshandel med avfall og skrap 
 
46.9 USPESIFISERT ENGROSHANDEL 
46.90 Uspesifisert engroshandel 
 
47 DETALJHANDEL, UNNTATT MED MOTOR-

VOGNER  
 
47.1 BUTIKKHANDEL MED BREDT VAREUTVALG 
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hoved-

vekt på nærings- og nytelsesmidler 
47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 
 
47.2 BUTIKKHANDEL MED NÆRINGS- OG NYTEL-

SESMIDLER I SPESIALFORRETNINGER 
47.21 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 
47.22 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 
47.23 Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 
47.24 Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer og 

sukker varer 
47.25 Butikkhandel med drikkevarer 
47.26 Butikkhandel med tobakksvarer 
47.29 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler 

ellers 
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47.3 DETALJHANDEL MED DRIVSTOFF TIL MOTOR-
VOGNER 

47.30 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 
 
47.4 BUTIKKHANDEL MED IKT-UTSTYR I SPESIAL-

FORRETNINGER 
47.41 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til  

datamaskiner 
47.42 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr 
47.43 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 
 
47.5 BUTIKKHANDEL MED ANDRE HUSHOLDNINGS-

VARER I SPESIALFORRETNINGER 
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 
47.52 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass 
47.53 Butikkhandel med tapeter, gulvtepper og gardi-

ner 
47.54 Butikkhandel med elektriske husholdningsappara-

ter 
47.59 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og 

andre innredningsartikler 
 
47.6 BUTIKKHANDEL MED BØKER, MUSIKKARTIK-

LER OG ANDRE FRITIDSARTIKLER I SPESIAL-
FORRETNINGER 

47.61 Butikkhandel med bøker 
47.62 Butikkhandel med aviser og papirvarer 
47.63 Butikkhandel med innspillinger av musikk og 

video 
47.64 Butikkhandel med sportsutstyr 
47.65 Butikkhandel med spill og leker 
 
47.7 ANNEN BUTIKKHANDEL I SPESIALFORRET-

NINGER 
47.71 Butikkhandel med klær 
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer 
47.73 Butikkhandel med apotekvarer 
47.74 Butikkhandel med medisinske og ortopediske 

artikler 
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 
47.76 Butikkhandel med blomster og planter, kjæledyr 

og fôrvarer til kjæledyr 
47.77 Butikkhandel med ur, gull- og sølvvarer 
47.78 Annen butikkhandel med andre nye varer i spesi-

alforretninger 
47.79 Butikkhandel med brukte varer 
 
47.8 TORGHANDEL 
47.81 Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og 

tobakksvarer 
47.82 Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyr-

svarer 
47.89 Torghandel med andre varer 
 
47.9 DETALJHANDEL UTENOM UTSALGSSTED 
47.91 Postordrehandel og handel via Internett 
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE H  
TRANSPORT OG LAGRING 
 

49 LANDTRANSPORT OG RØRTRANSPORT 
 
49.1 PASSASJERTRANSPORT MED JERNBANE 
49.10 Passasjertransport med jernbane 
 
49.2 GODSTRANSPORT MED JERNBANE 
49.20 Godstransport med jernbane 
 
49.3 ANNEN LANDTRANSPORT MED PASSASJERER 
49.31 Transport med rutebil og sporvei i by- og for-

stadsområder 
49.32 Drosjebiltransport 
49.39 Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet 

sted 
 
49.4 GODSTRANSPORT PÅ VEI, HERUNDER FLYTTE-

TRANSPORT 
49.41 Godstransport på vei 
49.42 Flyttetransport 
 
49.5 RØRTRANSPORT 
49.50 Rørtransport 
 
50 SJØFART 
 
50.1 SJØFART OG KYSTTRAFIKK MED PASSASJERER 
50.10 Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer 
 
50.2 SJØFART OG KYSTTRAFIKK MED GODS 
50.20 Sjøfart og kysttrafikk med gods 
 
50.3 PASSASJERTRANSPORT PÅ ELVER OG INNSJØ-

ER 
50.30 Passasjertransport på elver og innsjøer 
 
50.4 GODSTRANSPORT PÅ ELVER OG INNSJØER 
50.40 Godstransport på elver og innsjøer 
 
51 LUFTTRANSPORT  
 
51.1 LUFTTRANSPORT MED PASSASJERER 
51.10 Lufttransport med passasjerer 
 
51.2 LUFTTRANSPORT MED GODS SAMT ROMFART 
51.21 Lufttransport med gods 
51.22 Romfart 
 
52 LAGRING OG ANDRE TJENESTER TIL-

KNYTTET TRANSPORT 
 
52.1 LAGRING 
52.10 Lagring 
 
52.2 ANDRE TJENESTER TILKNYTTET TRANSPORT 
52.21 Andre tjenester tilknyttet landtransport 
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52.22 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport 
52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 
52.24 Lasting og lossing 
52.29 Andre tjenester tilknyttet transport 
 
53 POST OG DISTRIBUSJONSVIRKSOMHET 
 
53.1 LANDSDEKKENDE POSTTJENESTER 
53.10 Landsdekkende posttjenester 
 
53.2 ANDRE POST- OG BUDTJENESTER 
53.20 Andre post- og budtjenester 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE I 

OVERNATTINGS- OG SERVERINGS-
VIRKSOMHET 

 
55 OVERNATTINGSVIRKSOMHET 
 
55.1 HOTELLVIRKSOMHET 
55.10 Hotellvirksomhet 
 
55.2 DRIFT AV VANDRERHJEM OG FERIELEILIGHE-

TER 
55.20 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter 
 
55.3 DRIFT AV CAMPINGPLASSER OG TURISTHYT-

TER 
55.30 Drift av campingplasser og turisthytter 
 
55.9 ANNEN OVERNATTING 
55.90 Annen overnatting 
 
56 SERVERINGSVIRKSOMHET 
 
56.1 RESTAURANTVIRKSOMHET 
56.10 Restaurantvirksomhet 
 
56.2 CATERINGVIRKSOMHET OG KANTINER DREVET 

SOM SELVSTENDIG VIRKSOMHET 
56.21 Cateringvirksomhet 
56.29 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 
 
56.3 DRIFT AV BARER 
56.30 Drift av barer 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE J 
 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 
 
58 FORLAGSVIRKSOMHET 
 
58.1 UTGIVELSE AV BØKER, TIDSSKRIFTER OG AN-

NEN FORLAGSVIRKSOMHET 
58.11 Utgivelse av bøker 
58.12 Utgivelse av kataloger og adresselister 
58.13 Utgivelse av aviser 
58.14 Utgivelse av blader og tidsskrifter 
58.19 Forlagsvirksomhet ellers 

58.2 UTGIVELSE AV PROGRAMVARE 
58.21 Utgivelse av programvare for dataspill 
58.29 Utgivelse av annen programvare 
 
59 FILM-, VIDEO- OG FJERNSYNS-

PROGRAMPRODUKSJON, UTGIVELSE AV 
MUSIKK- OG LYDOPPTAK 

 
59.1 VIRKSOMHET INNEN FILM, VIDEO OG FJERN-

SYNSPROGRAMMER 
59.11 Produksjon av film, video og fjernsynsprogram-

mer 
59.12 Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video 

og fjernsynsprogrammer 
59.13 Distribusjon av film, video og fjernsynsprogram-

mer 
59.14 Filmframvisning 
 
59.2 PRODUKSJON OG UTGIVELSE AV MUSIKK OG 

LYDOPPTAK 
59.20 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 
 
60 RADIO- OG FJERNSYNSKRINGKASTING 
 
60.1 RADIOKRINGKASTING 
60.10 Radiokringkasting 
 
60.2 FJERNSYNSKRINGKASTING 
60.20 Fjernsynskringkasting 
 
61 TELEKOMMUNIKASJON 
 
61.1 KABELBASERT TELEKOMMUNIKASJON 
61.10 Kabelbasert telekommunikasjon 
 
61.2 TRÅDLØS TELEKOMMUNIKASJON 
61.20 Trådløs telekommunikasjon 
 
61.3 SATELITTBASERT TELEKOMMUNIKASJON 
61.30 Satelittbasert telekommunikasjon 
 
61.9 TELEKOMMUNIKASJON ELLERS 
61.90 Telekommunikasjon ellers 
 
62 TJENESTER TILKNYTTET INFORMA-

SJONSTEKNOLOGI 
 
62.0 TJENESTER TILKNYTTET INFORMASJONSTEK-

NOLOGI 
62.01 Programmeringstjenester 
62.02 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonstek-

nologi 
62.03 Forvaltning og drift av IT-systemer 
62.09 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 
 
63 INFORMASJONSTJENESTER 
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63.1 DATABEHANDLING, DATALAGRING OG TIL-
KNYTTEDE TJENESTER, DRIFT AV WEB-
PORTALER 

63.11 Databehandling, datalagring og tilknyttede tje-
nester 

63.12 Drift av web-portaler 
 
63.9 ANDRE INFORMASJONSTJENESTER 
63.91 Nyhetsbyråer 
63.99 Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet 

sted 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE K  
 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGSVIRK-

SOMHET 
 
64 FINANSIERINGSVIRKSOMHET 
 
64.1 BANKVIRKSOMHET 
64.11 Sentralbankvirksomhet 
64.19 Bankvirksomhet ellers 
 
64.2 HOLDINGSELSKAPER 
64.20 Holdingselskaper 
 
64.3 VERDIPAPIRFOND, INVESTERINGSSELSKAPER 

O.L. 
64.30 Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l. 
 
64.9 ANNEN FINANSIERINGSVIRKSOMHET 
64.91 Finansiell leasing 
64.92 Annen kredittgivning 
64.99 Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet 

sted 
 
65 FORSIKRINGSVIRKSOMHET OG  

PENSJONSKASSER, UNNTATT TRYGDE-
ORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG 
FORVALTING 

 
65.1 FORSIKRING 
65.11 Livsforsikring 
65.12 Skadeforsikring 
 
65.2 GJENFORSIKRING 
65.20 Gjenforsikring 
 
65.3 PENSJONSKASSER 
65.30 Pensjonskasser 
 
66 TJENESTER TILKNYTTET FINANSIERINGS- 

OG FORSIKRINGSVIRKSOMHET 
 
66.1 TJENESTER TILKNYTTET FINANSIERINGSVIRK-

SOMHET 
66.11 Administrasjon av finansmarkeder 
66.12 Verdipapirmegling 
66.19 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet 

66.2 TJENESTER TILKNYTTET FORSIKRINGSVIRK-
SOMHET OG PENSJONSKASSER 

66.21 Risiko- og skadevurdering 
66.22 Forsikringsformidling 
66.29 Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet 

og pensjonskasser 
 
66.3 FONDSFORVALTNINGSVIRKSOMHET 
66.30 Fondsforvaltningsvirksomhet 
 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE L 
 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM 
 
68 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM 
 
68.1 KJØP OG SALG AV EGEN FAST EIENDOM 
68.10 Kjøp og salg av egen fast eiendom 
 
68.2 UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FAST EIENDOM 
68.20 Utleie av egen eller leid fast eiendom 
 
68.3 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM PÅ 

OPPDRAG 
68.31 Eiendomsmegling 
68.32 Eiendomsforvaltning 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE M  

FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK  
TJENESTEYTING 

 
69 JURIDISK OG REGNSKAPSMESSIG  

TJENESTEYTING 
 
69.1 JURIDISK TJENESTEYTING 
69.10 Juridisk tjenesteyting 
 
69.2 REGNSKAP, REVISJON OG SKATTERÅDGIVNING 
69.20 Regnskap, revisjon og skatterådgivning 
 
70 HOVEDKONTORTJENESTER, ADMINIST-

RATIV RÅDGIVNING 
 
70.1 HOVEDKONTORTJENESTER 
70.10 Hovedkontortjenester 
 
70.2 ADMINISTRATIV RÅDGIVNING 
70.21 PR og kommunikasjonstjenester 
70.22 Bedriftsrådgivning og annen administrativ råd-

givning 
 
71 ARKITEKTVIRKSOMHET OG TEKNISK  

KONSULENTVIRKSOMHET, OG TEKNISK 
PRØVING OG ANALYSE 

 
71.1 ARKITEKTVIRKSOMHET OG TEKNISK KONSU-

LENTVIRKSOMHET 
71.11 Arkitektvirksomhet 
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71.12 Teknisk konsulentvirksomhet 
 
71.2 TEKNISK PRØVING OG ANALYSE 
71.20 Teknisk prøving og analyse 
 
72 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID 
 
72.1 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID INNEN 

NATURVITENSKAP OG TEKNIKK 
72.11 Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi 
72.19 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen 

naturvitenskap og teknikk 
 
72.2 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID INNEN 

SAMFUNNSVITENSKAP OG HUMANISTISKE FAG 
72.20 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvi-

tenskap og humanistiske fag 
 
73 ANNONSE- OG REKLAMEVIRKSOMHET OG 

MARKEDSUNDERSØKELSER 
 
73.1 ANNONSE- OG REKLAMEVIRKSOMHET 
73.11 Reklamebyråer 
73.12 Medieformidlingstjenester 
 
73.2 MARKEDS- OG OPINIONSUNDERSØKELSER 
73.20 Markeds- og opinionsundersøkelser 
 
74 ANNEN FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEK-

NISK VIRKSOMHET 
 
74.1 SPESIALISERT DESIGNVIRKSOMHET 
74.10 Spesialisert designvirksomhet 
 
74.2 FOTOGRAFVIRKSOMHET 
74.20 Fotografvirksomhet 
 
74.3 OVERSETTELSES- OG TOLKEVIRKSOMHET 
74.30 Oversettelses- og tolkevirksomhet 
 
74.9 ANNEN FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK 

VIRKSOMHET 
74.90 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 
 
75 VETERINÆRTJENESTER 
 
75.0 VETERINÆRTJENESTER 
75.00 Veterinærtjenester 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE N 

FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING 
 
77 UTLEIE- OG LEASINGVIRKSOMHET 
 
77.1 UTLEIE OG LEASING AV MOTORVOGNER 
77.11 Utleie og leasing av biler og andre lette motor-

vogner 
77.12 Utleie og leasing av lastebiler 

77.2 UTLEIE OG LEASING AV HUSHOLDNINGSVA-
RER OG VARER TIL PERSONLIG BRUK 

77.21 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 
77.22 Utleie av videofilm, DVD og lignende 
77.29 Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og 

varer til personlig bruk 
 
77.3 UTLEIE OG LEASING AV ANDRE MASKINER OG 

ANNET UTSTYR OG MATERIELL 
77.31 Utleie og leasing av landbruksmaskiner og-utstyr 
77.32 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner 

og -utstyr 
77.33 Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner 
77.34 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell 
77.35 Utleie og leasing av lufttransportmateriell 
77.39 Utleie og leasing av andre maskiner og annet 

utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 
 
77.4 LEASING AV IMMATERIELL EIENDOM OG LIG-

NENDE PRODUKTER, UNNTATT OPPHAVS-
RETTSBESKYTTEDE VERKER 

77.40 Leasing av immateriell eiendom og lignende 
produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker 

 
78 ARBEIDSKRAFTTJENESTER 
 
78.1 REKRUTTERING OG FORMIDLING AV ARBEIDS-

KRAFT 
78.10 Rekruttering og formidling av arbeidskraft 
 
78.2 UTLEIE AV ARBEIDSKRAFT 
78.20 Utleie av arbeidskraft 
 
78.3 ANDRE PERSONALADMINISTRATIVE TJENES-

TER 
78.30 Andre personaladministrative tjenester 
 
79 REISEBYRÅ- OG REISEARRANGØR-

VIRKSOMHET OG TILKNYTTEDE TJENES-
TER 

 
79.1 REISEBYRÅ- OG REISEARRANGØR-

VIRKSOMHET 
79.11 Reisebyråvirksomhet 
79.12 Reisearrangørvirksomhet 
 
79.9 ANNEN ARRANGØRVIRKSOMHET OG TILKNYT-

TEDE TJENESTER 
79.90 Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenes-

ter 
 
80 VAKTTJENESTE OG ETTERFORSKNING 
 
80.1 PRIVATE VAKTTJENESTER 
80.10 Private vakttjenester 
 
80.2 TJENESTER TILKNYTTET VAKTTJENESTER 
80.20 Tjenester tilknyttet vakttjenester 
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80.3 ETTERFORSKNING 
80.30 Etterforskning 
 
81 TJENESTER TILKNYTTET EIENDOMSDRIFT 
 
81.1 KOMBINERTE TJENESTER TILKNYTTET EIEN-

DOMSDRIFT 
81.10 Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift 
 
81.2 RENGJØRINGSVIRKSOMHET 
81.21 Rengjøring av bygninger 
81.22 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell 

rengjøring 
81.29 Annen rengjøringsvirksomhet 
 
81.3 BEPLANTNING AV HAGER OG PARKANLEGG 
81.30 Beplantning av hager og parkanlegg 
 
82 ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTE-

YTING 
 
82.1 KONTORTJENESTER 
82.11 Kombinerte kontortjenester 
82.19 Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og 

andre spesialiserte kontortjenester 
 
82.2 TELEFONVAKTTJENESTER OG TELEFONSALG 
82.20 Telefonvakttjenester og telefonsalg 
 
82.3 KONGRESS-, MESSE- OG UTSTILLINGSVIRK-

SOMHET 
82.30 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
 
82.9 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING IKKE 

NEVNT ANNET STED 
82.91 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet 
82.92 Pakkevirksomhet 
82.99 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt 

annet sted 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE O 

OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG 
FORSVAR, OG TRYGDEORDNINGER 
UNDERLAGT OFFENTLIG FORVALTNING 

 
84 OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG 

FORSVAR, OG TRYGDEORDNINGER 
UNDERLAGT OFFENTLIG FORVALTNING 

 
84.1 OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG FORVALT-

NING 
84.11 Generell offentlig administrasjon 
84.12 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, 

sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og 
miljøvern 

84.13 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirk-
somhet og arbeidsmarked 

 

84.2 OFFENTLIG ADMINISTRASJON TILKNYTTET 
UTENRIKS- OG SIKKERHETSSAKER 

84.21 Utenrikssaker 
84.22 Forsvar 
84.23 Retts- og fengselsvesen 
84.24 Politi- og påtalemyndighet 
84.25 Brannvern 
 
84.3 TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG 

FORVALTNING 
84.30 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE P  

UNDERVISNING 
 
85 UNDERVISNING 
 
85.1 FØRSKOLEUNDERVISNING 
85.10 Førskoleundervisning 
 
85.2 GRUNNSKOLEUNDERVISNING 
85.20 Grunnskoleundervisning 
 
85.3 UNDERVISNING PÅ VIDEREGÅENDE SKOLES 

NIVÅ 
85.31 Videregående opplæring innen allmennfaglige 

studieretninger 
85.32 Videregående opplæring innen tekniske og andre 

yrkesfaglige studieretninger 
 
85.4 UNDERVISNING I HØYERE UTDANNING 
85.41 Undervisning ved fagskoler 
85.42 Undervisning på universitets- og høgskolenivå 
 
85.5 ANNEN UNDERVISNING 
85.51 Undervisning innen idrett og rekreasjon 
85.52 Undervisning innen kultur 
85.53 Trafikkskoleundervisning 
85.59 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 
 
85.6 TJENESTER TILKNYTTET UNDERVISNING 
85.60 Tjenester tilknyttet undervisning 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE Q  

HELSE- OG SOSIALTJENESTER 
 
86 HELSETJENESTER 
 
86.1 SYKEHUSTJENESTER 
86.10 Sykehustjenester 
 
86.2 LEGE- OG TANNLEGETJENESTER 
86.21 Legetjeneste 
86.22 Spesialisert legetjeneste 
86.23 Tannhelsetjenester 
 
86.9 ANDRE HELSETJENESTER 
86.90 Andre helsetjenester 
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87 PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTI-
TUSJON 

 
87.1 PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITU-

SJON 
87.10 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 
 
87.2 INSTITUSJONER OG BOFELLESSKAP INNEN 

OMSORG FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE, 
PSYKISK HELSEARBEID OG RUSMIDDELOM-
SORG 

87.20 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for 
psykisk utviklingshemmede, psykisk helsearbeid 
og rusmiddelomsorg 

 
87.3 INSTITUSJONER OG BOFELLESSKAP INNEN 

OMSORG FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMME-
DE 

87.30 Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for 
eldre og funksjonshemmede 

 
87.9 ANDRE OMSORGSINSTITUSJONER 
87.90 Andre omsorgsinstitusjoner 
 
88 SOSIALE OMSORGSTJENESTER UTEN  

BOTILBUD 
 
88.1 SOSIALTJENESTER UTEN BOTILBUD FOR ELD-

RE OG FUNKSJONSHEMMEDE 
88.10 Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funk-

sjonshemmede 
 
88.9 ANDRE SOSIALTJENESTER UTEN BOTILBUD 
88.91 Sosialtjenester uten botilbud for barn og ungdom 
88.99 Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt 

annet sted 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE R 
 KULTURELL VIRKSOMHET, UNDERHOLD-

NING OG FRITIDSAKTIVITETER 
 
90 KUNSTNERISK VIRKSOMHET OG UNDER-

HOLDNINGSVIRKSOMHET 
 
90.0 KUNSTNERISK VIRKSOMHET OG UNDERHOLD-

NINGSVIRKSOMHET 
90.01 Utøvende kunstnere og underholdningsvirksom-

het 
90.02 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 
90.03 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 
90.04 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet 
 
91 DRIFT AV BIBLIOTEKER, ARKIVER, MU-

SÉER OG ANNEN KULTURVIRKSOMHET 
 
91.0 DRIFT AV BIBLIOTEKER, ARKIVER, MUSÉER OG 

ANNEN KULTURVIRKSOMHET 
91.01 Drift av biblioteker og arkiver 

91.02 Drift av muséer 
91.03 Drift av historiske steder og bygninger og lignen-

de severdigheter 
91.04 Drift av botaniske og zoologiske hager og natur-

reservater 
 
92 LOTTERI- OG TOTALISATORSPILL 
 
92.0 LOTTERI- OG TOTALISATORSPILL 
92.00 Lotteri- og totalisatorspill 
 
93 SPORTS- OG FRITIDSAKTIVITETER OG 

DRIFT AV FORNØYELSESETABLISSE- 
MENTER 

 
93.1 SPORTSAKTIVITETER 
93.11 Drift av idrettsanlegg 
93.12 Idrettslag og -klubber 
93.13 Treningssentre 
93.19 Andre sportsaktiviteter 
 
93.2 FRITIDSAKTIVITETER OG DRIFT AV FORNØY-

ELSESETABLISSEMENTER 
93.21 Drift av fornøyelses- og temaparker 
93.29 Andre fritidsaktiviteter 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE S  

ANNEN TJENESTEYTING 
 
94 AKTIVITETER I MEDLEMSORGANISASJO-

NER 
 
94.1 NÆRINGSLIVS- OG ARBEIDSGIVER-

ORGANISASJONER OG YRKES-
SAMMENSLUTNINGER 

94.11 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 
94.12 Yrkessammenslutninger 
 
94.2 ARBEIDSTAKERORGANISASJONER 
94.20 Arbeidstakerorganisasjoner 
 
94.9 AKTIVITETER I ANDRE MEDLEMSORGANISA-

SJONER 
94.91 Religiøse organisasjoner 
94.92 Partipolitiske organisasjoner 
94.99 Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ikke 

nevnt annet sted 
 
95 REPARASJON AV DATAMASKINER, HUS-

HOLDNINGSVARER OG VARER TIL  
PERSONLIG BRUK 

 
95.1 REPARASJON AV DATAMASKINER OG KOM-

MUNIKASJONSUTSTYR 
95.11 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 
95.12 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr 
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95.2 REPARASJON AV HUSHOLDNINGSVARER OG 
VARER TIL PERSONLIG BRUK 

95.21 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk 
95.22 Reparasjon av husholdningsvarer og hageredska-

per 
95.23 Reparasjon av skotøy og lærvarer 
95.24 Reparasjon av møbler og boliginnredning 
95.25 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 
95.29 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer 

til personlig bruk 
 
96 ANNEN PERSONLIG TJENESTEYTING 
 
96.0 ANNEN PERSONLIG TJENESTEYTING 
96.01 Vaskeri- og renserivirksomhet 
96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie 
96.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegår-

der og krematorier 
96.04 Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk  

velvære 
96.09 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 
 

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE T  
LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLD-
NINGER 

 
97 LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNI-

NER 
 
97.0 LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNINGER 
97.00 Lønnet arbeid i private husholdninger 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE U 
 INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG 

ORGANER 
 
99 INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG 

ORGANER 
 
99.0 INTERNASJONALE ORGANISASJONER OG OR-

GANER 
99.00 Internasjonale organisasjoner og organer 
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Standardens inndelinger 
(nasjonalt nivå med 
forklarende tekster) 
 

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE A  
JORDBRUK, SKOGBRUK OG FISKE 

 
 Omfatter bruken av planteressursene og de 

animalske ressursene, inkludert aktiviteter i 
forbindelse med dyrking av vekster, husdyr-
hold og -avl, produksjon av tømmer og høs-
ting/ utnyttelse av andre planter, dyr og ani-
malske produkter fra en gård eller fra natu-
ren. 

 
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet  jord-

bruk, jakt og viltstell 
 
 Denne næringen omfatter to basisaktiviteter: 

produksjon av vegetabilske og animalske 
produkter, jordbruk, dyrking av genetisk 
modifiserte vekster og oppdrett av genetisk 
modifiserte dyr. Både dyrking av vekster på 
friland og i veksthus inngår. 

 
 Næringen omfatter også tjenester tilknyttet 

jordbruk, jakt og fangst. 
 
 Næringshovedgruppe 01.5 Kombinert hus-

dyrhold og planteproduksjon bryter med de 
vanlige prinsippene for identifisering av ho-
vedaktivitet. Det er aksept for at mange går-
der har et rimelig balansert forhold mellom 
plante- og husdyrproduksjon, og at en klassi-
fisering i den ene eller andre kategori vil bli 
tilfeldig. 

 
 Jordbruksaktiviteter omfatter normalt ikke 

bearbeiding av jordbruksprodukter ((klassi-
fisert i næringene 10 og 11 (Produksjon av 
nærings- og nytelsesmidler og produksjon av 
drikkevarer) og næring 12 (Produksjon av 
tobakksvarer)) med unntak av den bearbei-
ding som er nødvendig for å få omsatt vare-
ne på det primære markedet. En slik bear-
beiding er inkludert her. 

 
 Grunnarbeid, f.eks. anlegg av jordterrasser, 

drenering o.l. grupperes under næringshoved-
område F Bygge- og anleggsvirksomhet 

 
Kjøpere og andelslag engasjert i markedsføring 
av jordbruksprodukter grupperes under 
næringshovedområde G Varehandel, repara-
sjon av motorvogner 

 

 Stell og vedlikehold av landskap grupperes 
under 81.30 Beplantning av hager og parkan-
legg 

 
01.1 Dyrking av ettårige vekster 
 
 Omfatter dyrking av ettårige vekster, dvs. 

planter som ikke varer i mer enn to vekstse-
songer. 

 
 Omfatter også dyrking av ettårige vekster 

med henblikk på produksjon av såfrø og så-
korn. 

 
01.11 Dyrking av korn (unntatt ris), belg-

vekster og oljeholdige vekster 
 
 Omfatter dyrking av korn: 
 hvete, mais, durra, bygg, rug, havre, hirse og 

andre kornsorter ikke nevnt annet sted, belgveks-
ter: bønner, hestebønner, kikkerter, kuerter, lin-
ser, lupiner, erter, ertebønner og andre belgveks-
ter, oljeholdige vekster: soyabønner, jordnøtter 
og bomullsfrø, kastorbønner, linfrø, sennepsfrø, 
nigerfrø, rapsfrø, saflorfrø, sesamfrø, solsikkefrø 
og andre oljeholdige frø 

 
 Dyrking av ris grupperes under 01.12 Dyrking av 

ris 
 
 Dyrking av sukkermais grupperes under 01.13 

Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollveks-
ter 

 
 Dyrking av fôrmais grupperes under 01.19 Dyrking 

av ettårige vekster ellers 
 
 Dyrking av oljeholdige frukter grupperes under 

01.26 Dyrking av oljeholdige frukter 
 
01.12 Dyrking av ris 
 
01.13 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- 

og knollvekster 
 
 Omfatter dyrking av: artisjokker, asparges, kål, 

blomkål, broccoli, salat, sikori, spinat og andre 
bladgrønnsaker eller stilkgrønnsaker, agurker, 
sylteagurker, auberginer, tomater, vannmeloner, 
andre meloner og andre fruktbærende grønnsa-
ker, gulrøtter, matnepe, hvitløk, løk, sjalottløk, 
purre, andre alliumarter og andre rot-, løk- og 
knollgrønnsaker, sopp og trøfler, grønnsakfrø og 
sukkerroefrø, sukkerroer, andre grønnsaker, pote-
ter, søtpoteter, maniok, yam og andre røtter og 
rotknoller 
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 Dyrking av chilipepper, pepperfrukter og andre 
krydderplanter og aromaplanter grupperes under 
01.28 Dyrking av krydder og aromatiske, 
medisinske og farmasøytiske vekster 

 
Dyrking av soppmycel til formering grupperes un-
der 01.30 Planteformering 

 
01.14 Dyrking av sukkerrør 
 
 Dyrking av sukkerroer grupperes under 01.13 

Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollveks-
ter 

 
01.15 Dyrking av tobakk 
 
 Produksjon av tobakksvarer grupperes under 12 

Produksjon av tobakksvarer 
 
01.16 Dyrking av fibervekster 
 
 Omfatter dyrking av bomull, jute, kenaf og andre 

stengelfibrer, lin, hamp, sisal og andre agavefib-
rer, abaca, ramie, andre tekstilfiberplanter og 
andre fibervekster 

 
01.19 Dyrking av ettårige vekster ellers 
 
 Omfatter alle andre ettårige vekster som:-

matkålrot, fôrrøtter, kløver, lucerne, fôresparset-
te, fôrmais og annet gress, fôrkål, o.l. fôrplanter, -
bokhvete, -roefrø, unntatt sukkerroefrø og frø fra 
fôrplanter, -blomster, snittblomster, blomsterløk 
og blomsterfrø 

 
 Dyrking av ettårige kryddervekster, aromatiske og 

farmasøytiske vekster grupperes under 01.28 Dyr-
king av krydder og aromatiske, medisinske og far-
masøytiske vekster 

 
01.2 Dyrking av flerårige vekster 
 
 Omfatter dyrking av flerårige vekster, dvs. 

planter som varer i mer enn to vekstsesonger 
og enten dør etter hver vekstsesong og vok-
ser fram igjen eller vokser konstant. Omfat-
ter dyrking av slike planter med henblikk på 
produksjon av såfrø. 

 
01.21 Dyrking av druer 
 
 Omfatter dyrking av vindruer og spisedruer i 

vingårder 
 
 Produksjon av vin grupperes under 11.02 Produk-

sjon av vin 
 

01.22 Dyrking av tropiske og subtropiske 
frukter 

 
 Omfatter dyrking av avocadoer, bananer og pi-

sangbananer, dadler, fikener, mango, papaja, 
ananas og andre tropiske og subtropiske frukter 

 
01.23 Dyrking av sitrusfrukter 
 
 Omfatter dyrking av grapefrukt, pompelmus, 

sitroner, limefrukter, appelsiner, tangeriner, man-
dariner, klementiner og andre sitrusfrukter 

 
01.24 Dyrking av kjernefrukter og stein-

frukter 
 
 Omfatter dyrking av epler, aprikoser, kirsebær, 

surkirsebær, ferskener, nektariner, pærer, plom-
mer og andre kjernefrukter og steinfrukter 

 
01.25 Dyrking av annen frukt som vokser 

på trær eller busker samt nøtter 
 
 Omfatter dyrking av blåbær, rips, solbær, stik-

kelsbær, kiwifrukter, bringebær, jordbær og andre 
bær, mandler, cashewnøtter, kastanjer, hasselnøt-
ter, pistasjenøtter, valnøtter, og andre nøtter, an-
nen frukt som vokser på trær eller busker, f.eks. 
johannesbrød 

 
 Dyrking av kokosnøtter grupperes under 01.26 

Dyrking av oljeholdige frukter 
 
01.26 Dyrking av oljeholdige frukter 
 
 Omfatter dyrking av kokosnøtter, oliven, oljepal-

mer og andre oljeholdige frukter 
 
 Dyrking av soyabønner, jordnøtter og andre olje-

holdige frø grupperes under 01.11 Dyrking av korn 
(unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster 

 
01.27 Dyrking av vekster for produksjon av 

drikkevarer 
 
 Omfatter dyrking av kaffe, te, maté, kakao og 

andre vekster for produksjon av drikkevarer 
 
01.28 Dyrking av krydder og aromatiske, 

medisinske og farmasøytiske vekster 
 
 Omfatter dyrking av flerårige og ettårige kryd-

dervekster og aromatiske vekster: pepper, chili-
pepper, pepperfrukter, muskatnøtter, muskat-
plommer, kardemomme, anisfrø, stjerneanis, fen-
nikel, kanel, kryddernelliker, ingefær, vanilje, 
humle, andre krydder og aromavekster, farma-
søytiske og medisinske vekster 
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01.29 Dyrking av flerårige vekster ellers 
 

Omfatter dyrking av gummitrær for utvinning av 
latex, juletrær og trær for utvinning av sevje 

 
 Dyrking av blomster, produksjon av snittblomster 

og produksjon av blomsterløk grupperes under 
01.19 Dyrking av ettårige vekster ellers 

 
 Utvinning av sevje fra trær eller gummilignende 

materialer i naturen grupperes under 02.30 Inn-
samling av viltvoksende produkter av annet enn tre 

 
01.3 Planteformering 
 
01.30 Planteformering 
 
 Omfatter dyrking av planter til utplanting, pryd-

planter (herunder ferdigplen), planter for pro-
duksjon av løk, knoller og røtter, stiklinger og av-
leggere, soppmycel til formering og drift av plan-
teskoler unntatt skogplanteskoler 

 
 Dyrking av vekster med henblikk på frøproduksjon 

grupperes under hhv. 01.1 Dyrking av ettårige 
vekster og 01.2 Dyrking av flerårige vekster 

 
 Drift av skogplanteskoler grupperes under 02.10 

Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 
 
01.4 Husdyrhold 
 
 Omfatter oppdrett og avl av alle dyr unntatt 

sjødyr. 
 
 Oppstalling og pass av husdyr grupperes under 

01.62 Tjenester tilknyttet husdyrhold 
 
 Produksjon av huder og skinn av dyr som 

slaktes på slakteri grupperes under 10.11 Be-
arbeiding og konservering av kjøtt 

 
01.41 Melkeproduksjon på storfe 
 
 Omfatter oppdrett og avl av melkekyr og produk-

sjon av melk fra kyr og bøfler 
 
 Bearbeiding av melk grupperes under 10.51 Pro-

duksjon av meierivarer 
 
01.42 Oppdrett av annet storfe  
 
 Omfatter oppdrett og avl av storfe og bøfler til 

kjøttproduksjon og produksjon av oksesæd 
 
01.43 Oppdrett av hester og andre dyr av 

hestefamilien 
 

 Omfatter oppdrett og avl av hester, esler, muldyr 
og mulesler 

 
 Drift av staller for veddeløpshester og rideskoler 

grupperes under 93.19 Andre sportsaktiviteter 
 
01.44 Oppdrett av kameler og andre ka-

meldyr 
 

Omfatter oppdrett og avl av kameler (dromeda-
rer) og dyr av kamelfamilien 

 
01.45 Saue- og geitehold 
 
 Omfatter oppdrett og avl av sauer og geiter, pro-

duksjon av saue- og geitemelk og produksjon av 
ull 

 
 Klipping av sau på kontraktbasis grupperes under 

01.62 Tjenester tilknyttet husdyrhold 
 
 Produksjon av skinnull grupperes under 10.11 

Bearbeiding og konservering av kjøtt 
 
 Bearbeiding av melk grupperes under 10.51 Pro-

duksjon av meierivarer 
 
01.451 Sauehold 
 
 Omfatter oppdrett og avl av sauer, produksjon av 

sauemelk og produksjon av saueull 
 
01.452 Geitehold 
 
 Omfatter oppdrett og avl av geiter, produksjon av 

geitemelk og produksjon av geiteull 
 
01.46 Svinehold 
 
 Omfatter oppdrett og avl av svin 
 
01.47 Fjørfehold 
 
 Omfatter oppdrett og avl av høner, kyllinger, 

kalkuner, ender, gjess og perlehøns og eggpro-
duksjon og rugerier 

 
 Produksjon av fjær og dun grupperes under 10.12 

Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt 
 
01.471 Hold av verpehøner for konsumegg-

produksjon 
 
 Produksjon av rugeegg grupperes under 01.479 

Annet fjørfehold 
 
01.479 Annet fjørfehold 
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 Omfatter hold av fjørfe for kjøttproduksjon, pro-
duksjon av rugeegg og rugerier 

 
01.49 Husdyrhold ellers 
 

Omfatter oppdrett og avl av struts, emus og andre 
fugler (unntatt fjørfe), insekter, kaniner og andre 
pelsdyr, produksjon av pelsskinn, krypdyr- eller 
fugleskinn fra dyr som er oppdrettet, oppdrett av 
slanger, ferskvannsbasert bløtdyroppdrett og 
snegleoppdrett o.l., oppdrett av silkeorm, produk-
sjon av silkeormkokoner, biavl og produksjon av 
honning og bivoks, oppdrett og avl av kjæledyr 
(unntatt fisk), katter, hunder, fugler, hamstere 
mv. 

 
 Fjørfeavl grupperes under hhv. 01.471 Hold av 

verpehøner for konsumeggproduksjon og 01.479 
Annet fjørfehold 

 
 Produksjon av huder og skinn av dyr fra jakt og 

fellefangst grupperes under 01.70 Jakt, viltstell og 
tjenester tilknyttet jakt og viltstell 

 
 Oppdrett av frosker, krokodiller og havbasert 

slangeoppdrett grupperes under hhv. 03.21 Hav- og 
kystbasert akvakultur og 03.22 Ferskvannsbasert 
akvakultur 

 
 Fiskeoppdrett grupperes under hhv. 03.21 Hav- og 

kystbasert akvakultur og 03.22 Ferskvannsbasert 
akvakultur 

 
 Oppstalling og dressur av kjæledyr grupperes under 

96.09 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 
 
01.5 Kombinert husdyrhold og plantepro-

duksjon 
 
01.50 Kombinert husdyrhold og plantepro-

duksjon 
 
 Omfatter kombinert produksjon av vekster og 

husdyrhold uten spesialisering. Den totale størrel-
sen av gårdsdrifta er ikke en avgjørende faktor. 
Hvis enten dyrking av vekster eller husdyrholdet 
på et gårdsbruk overskrider 66 prosent av stan-
dard dekningsbidraget, skal det ikke grupperes 
her, men grupperes under dyrking av vekster eller 
husdyrhold 

 
 Blandet planteproduksjon grupperes under hhv. 

01.1 Dyrking av ettårige vekster og 01.2 Dyrking 
av flerårige vekster 

 
 Blandet husdyrhold grupperes under 01.4 Husdyr-

hold 
 

01.6 Tjenester tilknyttet jordbruk og et-
terbehandling av vekster etter inn-
høsting 

 
 Omfatter aktiviteter i forbindelse med jord-

bruksdrift utført på kontraktbasis. 
 
 Omfatter også bearbeiding av vekster etter 

innhøsting med henblikk på omsetning på 
det primære marked. 

 
01.61 Tjenester tilknyttet planteproduksjon 
 
 Omfatter tjenester tilknyttet planteproduksjon på 

kontraktbasis: jordkultivering, såing og planting, 
stell av vekster, sprøyting, beskjæring av trær og 
busker, prikling og tynning av rotvekster, be-
kjempelse av skadegjørere, innhøsting og drift av 
vanningsanlegg 

 
 Omfatter også utleie av jordbruksmaskiner med 

personell 
 
 Etterbehandling av vekster etter innhøsting gruppe-

res under 01.63 Etterbehandling av vekster etter 
innhøsting 

 
 Drenering av jordbruksareal grupperes under 43.12 

Grunnarbeid 
 
 Landskapsarkitekter grupperes under 71.113 Land-

skapsarkitekttjenester 
 
 Agronomer og landbruksøkonomers virksomhet 

grupperes under 74.909 Annen faglig, vitenskaplig 
og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted 

 
 Hagearkitekter og beplantning grupperes under 

81.30 Beplantning av hager og parkanlegg 
 
 Landbruksutstillinger og -messer grupperes under 

82.30 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
 
01.62 Tjenester tilknyttet husdyrhold 
 
 Omfatter tjenester tilknyttet husdyrhold på aktivi-

teter som fremmer formering, vekst og ytelse hos 
husdyr, testing av husdyr (husdyrkontroll), drift 
av beite, kastrering, rengjøring av fjøs, insemina-
sjon og bedekning, klipping av sauer, oppstalling 
og stell av husdyr 

 
 Omfatter også hovslagere 
 
 Utleie av plass utelukkende for oppstalling av hus-

dyr grupperes under 68.209 Utleie av egen eller leid 
fast eiendom ellers 
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 Veterinærer grupperes under 75.00 Veterinærtjenes-
ter 

 
 Vaksinering av husdyr grupperes under 75.00 

Veterinærtjenester 
 
 Utleie av husdyr (f.eks. buskap) grupperes under 

77.39 Utleie og leasing av andre maskiner og annet 
utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 

 
 Oppstalling av kjæledyr grupperes under 96.09 

Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 
 
01.63 Etterbehandling av vekster etter inn-

høsting 
 
 Omfatter etterbehandling av vekster med hen-

blikk på omsetning på det primære marked: ren-
sing, sortering, beskjæring, vasking, desinfisering, 
rensing av bomull, etterbehandling av tobakks-
blad og etterbehandling av kakaobønner ved for 
eksempel avskalling og voksing av frukt 

 
 Etterbehandling av jordbruksprodukter utført  av 

gårdbrukeren grupperes under hhv. 01.1 Dyrking 
av ettårige vekster, 01.2 Dyrking av flerårige veks-
ter og 01.3 Planteformering 

 
 Behandling av såfrø grupperes under 01.64 Be-

handling av såfrø 
 
 Stripping og gjentørking av tobakk grupperes under 

12.00 Produksjon av tobakksvarer 
 
 Markedsføringsaktiviteter utført av kommisjonærer 

og andelslag grupperes under 46 Agentur- og en-
groshandel, unntatt med motorvogner  

 
 Engroshandel med jordbruksråvarer grupperes 

under 46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og 
levende dyr 

 
01.64 Behandling av såfrø 
 
 Omfatter aktiviteter etter innhøsting med formål 

å bedre kvaliteten på såfrø og såkorn ved: tør-
king, rensing, sortering og annen behandling av 
såfrø før salg 

 
 Dyrking av såfrø grupperes under hhv. 01.1 Dyr-

king av ettårige vekster og 01.2 Dyrking av fleråri-
ge vekster 

 
 Bearbeiding av frø med henblikk på produksjon av 

olje grupperes under 10.412 Produksjon av andre 
uraffinerte oljer og fett 

 

 Forskning for utvikling av nye typer såfrø og såkorn 
grupperes under 72.11 Forskning og utviklingsar-
beid innen bioteknologi 

 
01.7 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet 

jakt og viltstell 
 
01.70 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet 

jakt og viltstell 
 
 Omfatter jakt, fangst og viltstell på kommersiell 

basis: fangst av dyr med henblikk på produksjon 
av mat, pels, skinn eller til bruk i forskning, i zoo-
logiske hager eller som kjæledyr, produksjon av 
pelsskinn, krypdyr- eller fugleskinn fra jakt eller 
fangst 

 
 Omfatter også fangst av havpattedyr som hvalros-

ser og seler 
 
 Produksjon av pelsskinn, krypdyr- eller fugleskinn 

fra dyr som er avlet opp grupperes under 01.4 Hus-
dyrhold 

 
 Oppdrett av vilt på gårdsbruk grupperes under 

01.49 Husdyrhold ellers 
 
 Hvalfangst grupperes under 03.112 Hvalfangst 
 
 Produksjon av huder og skinn av dyr som slaktes på 

slakterier grupperes under 10.11 Bearbeiding og 
konservering av kjøtt 

 
 Jakt drevet som sport eller fritidsaktivitet og tjenes-

ter i tilknytning til det grupperes under 93.19 And-
re sportsaktiviteter 

 
 Tjenester til fremme av jakt og fangst grupperes 

under 94.991 Aktiviteter i andre medlemsorganisa-
sjoner ikke nevnt annet sted 

 
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skog-

bruk 
 
 Omfatter produksjon av rundtømmer og 

utnyttelse og innsamling av viltvoksende 
materiale utenom trær. Utover tømmer lages 
det produkter som kun bearbeides i mindre 
grad, f.eks. ved, trekull, treflis og rundtøm-
mer utnyttet i ubearbeidet form (f.eks. mine-
tømmer, stolper o.l.). Aktivitetene kan utfø-
res i naturlig eller plantet skog. 

 
 Videreforedling av tre, slik som saging og høv-

ling, grupperes under 16 Produksjon av trelast 
og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, 
unntatt møbler 
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02.1 Skogskjøtsel og andre skogbruksak-
tiviteter 

 
02.10 Skogskjøtsel og andre skogbruksak-

tiviteter 
 
 Omfatter skjøtsel av stående skog: plantning, 

supplerende plantning, ungskogpleie og tynning, 
dyrking av småskog, virke til papirproduksjon og 
virke til ved og drift av skogplanteskoler 

 
 Dyrking av juletrær grupperes under 01.29 Dyrking 

av flerårige vekster ellers 
 
 Drift av planteskoler unntatt skogplanteskoler 

grupperes under 01.30 Planteformering 
 
 Innsamling av sopp og annet viltvoksende materia-

le, utenom trær, grupperes under 02.30 Innsamling 
av viltvoksende produkter av annet enn tre 

 
 Produksjon av treflis og -spon grupperes under 

16.10 Saging, høvling og impregnering av tre 
 
02.2 Avvirkning 
 
02.20 Avvirkning 
 
 Omfatter rundtømmer til trebasert industri, rund-

tømmer som brukes i ubearbeidet form, som 
f.eks. minetømmer, gjerdestolper, staur, innsam-
ling og produksjon av ved, produksjon av trekull i 
skogen (ved bruk av tradisjonelle metoder). Utta-
ket kan være i form av tømmerstokker, flis eller 
ved 

 
 Dyrking av juletrær grupperes under 01.29 Dyrking 

av flerårige vekster ellers 
 
 Planting, supplerende planting, tynning og bevaring 

av skog grupperes under 02.10 Skogskjøtsel og 
andre skogbruksaktiviteter 

 
 Innsamling av viltvoksende materiale, utenom trær, 

grupperes under 02.30 Innsamling av viltvoksende 
produkter av annet enn tre 

 
 Produksjon av treflis og -spon grupperes under 

16.10 Saging, høvling og impregnering av tre 
 
 Produksjon av trekull ved tredestillasjon grupperes 

under 20.14 Produksjon av andre organiske kje-
miske råvarer 

 
02.3 Innsamling av viltvoksende produk-

ter av annet enn tre 
 

02.30 Innsamling av viltvoksende produk-
ter av annet enn tre 

 
 Omfatter sopp, trøfler, bær, nøtter, balata og 

annet gummilignende materiale, kork, gummi-
lakk og harpiks, balsam, vegetabilsk hår, ålegress, 
eikenøtter, hestekastanjer, mose og lav 

 
 Dyrking av disse vekstene grupperes under 01 Jord-

bruk og tjenester tilknyttet jordbruk, jakt og vilt-
stell 

 
 Dyrking av sopp og trøfler grupperes under 01.13 

Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollveks-
ter 

 
 Dyrking av bær eller nøtter grupperes under 01.25 

Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller 
busker samt nøtter 

 
 Innsamling av ved grupperes under 02.20 Avvirk-

ning 
 
 Produksjon av treflis grupperes under 16.10 Sa-

ging, høvling og impregnering av tre 
 
02.4 Tjenester tilknyttet skogbruk 
 
02.40 Tjenester tilknyttet skogbruk 
 
 Omfatter tjenester utført på kontraktbasis som: 

skogtaksering og utarbeiding av skogbruksplaner, 
konsulentvirksomhet vedrørende skogbestyrelse, 
administrasjon av skogsdrifter, tømmermåling, 
hogst, brannslokking og brannsikring av skog, be-
kjempelse av skadegjørere i skog, transport av 
skogvirke fram til bilvei eller jernbane 

 
 Drift av skogplanteskoler grupperes under  

02.10 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 
 
 Drenering av skogareal grupperes under  

43.12 Grunnarbeid 
 
 Rydding av byggeplasser grupperes under  

43.12 Grunnarbeid 
 
03 Fiske, fangst og akvakultur 
 
 Omfatter fiske og fiskeoppdrett, som dekker 

bruk av fiskeressurser fra hav-, brakkvann og 
ferskvannsmiljøer med formål å fange eller 
samle inn fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre 
organismer og produkter som lever i havet 
(f.eks. vannplanter, perler, svamp mv.). Tje-
nester i tilknytning til hav- og kystfiske, 
ferskvannsfiske og fiskeoppdrett grupperes i 
hht. hva slags fiske og oppdrett som drives. 
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 Omfatter også aktiviteter drevet for egen 
regning og som normalt er integrert i  
produksjonen (f.eks. implantering av østers 
til perleproduksjon). 

 
 Bearbeiding av fisk, krepsdyr eller bløtdyr 

grupperes under 10.20 Bearbeiding og konser-
vering av fisk, skalldyr og bløtdyr, uansett om 
det foregår i fabrikk på land eller på fabrikk-
skip 

 
 Bygging og reparasjon av skip og båter grup-

peres under hhv. 30.1 Bygging av skip og bå-
ter og 33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip 
og båter 

 
 Sportsfiske grupperes under 93.19 Andre 

sportsaktiviteter 
 
03.1 Fiske og fangst 
 
 Omfatter jakt, fangst og innsamling med det 

formål å samle inn viltlevende vannorganis-
mer (primært fisk, bløtdyr og krepsdyr), her-
under planter fra hav, kyst eller innsjøer, til 
konsum og andre formål enten manuelt eller 
ved bruk av fiskeredskap som nett, liner osv. 
Aktivitetene kan utføres i tidevannskystlinjen 
(f.eks. innsamling av bløtdyr som muslinger 
og østers) eller ved strandbasert garnfiske el-
ler fra hjemmelagde fartøyer eller mer vanlig 
ved hjelp av kommersielt fremstilte fartøy i 
innsjøer, på kysten eller på havet. 

 
 Omfatter også dambruk. 
 
03.11 Hav- og kystfiske og fangst 
 
 Omfatter hav- og kystfiske på kommersiell basis, 

fangst av sjøkrepsdyr og sjøbløtdyr, hvalfangst, 
fangst av skilpadder, sjøpinnsvin o.l. 

 
 Omfatter også aktiviteter med fartøyer som bru-

kes til både havfiske og bearbeiding og konserve-
ring av fisk, innsamling av andre organismer og 
materialer som lever i havet: naturperler, svam-
per, koraller og alger 

 
 Fangst av havpattedyr, bortsett fra hvaler, f.eks. 

hvalrosser og seler grupperes under 01.70 Jakt, 
viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 

 
 Bearbeiding av hvaler på fabrikkskip grupperes 

under 10.11 Bearbeiding og konservering av kjøtt 
 
 Bearbeiding av fisk, krepsdyr og bløtdyr på fabrikk-

skip eller på fabrikker i land grupperes under 10.20 

Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og 
bløtdyr 

 
 Utleie av fritidsbåter med personell grupperes under 

50.10 Sjøfart og kystfart med passasjerer 
 
 Fiskeriinspeksjon grupperes under 84.24 Politi- og 

påtalemyndighet 
 
 Fiske som sport eller fritidsaktivitet grupperes un-

der 93.19 Andre sportsaktiviteter 
 
 Drift av dammer for sportsfiske grupperes under  

93.19 Andre sportsaktiviteter 
 
03.111 Hav- og kystfiske 
 
 Omfatter fangst, ising, salting, frysing og annen 

foredling om bord i fangstfartøyet, lineegning og 
innsamling av tang og tare 

 
 Bøting av garn og nøter drevet som selvstendig 

virksomhet grupperes under 33.19 Reparasjon av 
annet utstyr 

 
03.112 Hvalfangst 
 
 Omfatter fangst og foredling om bord på 

fangstfartøyer 
 
 Fangst av havpattedyr ellers grupperes under 01.70 

Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 
 
03.12 Ferskvannsfiske 
 
 Omfatter fiske på kommersiell basis i ferskvann, 

innsamling av ferskvannskrepsdyr og ferskvanns-
bløtdyr, fangst av levende dyr i ferskvann 

 
 Omfatter også innsamling av ferskvannsmateriale 
 
 Bearbeiding av fisk, krepsdyr og bløtdyr grupperes 

under 10.20 Bearbeiding og konservering av fisk, 
skalldyr og bløtdyr 

 
 Fiskeriinspeksjon grupperes under 84.24 Politi- og 

påtalemyndighet 
 
 Fiske som sport eller fritidsaktivitet grupperes un-

der 93.19 Andre sportsaktiviteter 
 
 Drift av dammer for sportsfiske grupperes under 

93.19 Andre sportsaktiviteter 
 
03.2 Akvakultur 
 
 Omfatter akvakultur, dvs. en produk-

sjonsprosess som omfatter dyrking eller 
oppdrett av akvatiske organismer med  
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teknikker for å øke produksjonen av de gjel-
dende organismer ut over miljøets naturlige 
kapasitet. 

 
03.21 Hav- og kystbasert akvakultur 
 
 Omfatter hav- og kystbasert akvakultur inkl. 

oppdrett av marin prydfisk, akvakultur av lar-
ver/yngel av bløtdyr, pigghuder, krepsdyr og fisk 
samt settefisk, dyrking av spiselige algetyper,  
akvakultur av krepsdyr, bløtdyr, pigghuder og 
andre akvariske marine organismer 

 
 Omfatter også akvakulturaktiviteter i brakkvann, 

saltvannskar og saltvannsreservoarer, drift av set-
tefiskanlegg for marine arter 

 
 Oppdrett av frosk grupperes under 03.22 Fersk-

vannsbasert akvakultur 
 
 Drift av dammer for sportsfiske grupperes under 

93.19 Andre sportsaktiviteter 
 
03.211 Produksjon av matfisk, bløtdyr, 

krepsdyr og pigghuder i hav- og 
kystbasert akvakultur 

 
 Omfatter kommersiell produksjon av akvatiske 

organismer i hav eller kyst, med sikte på slakting 
til konsum 

 
 Omfatter også havbeite: oppdrett av krepsdyr, 

bløtdyr og pigghuder i form av bunnkultur uten 
at dyrene blir holdt i fangenskap 

 
03.212 Produksjon av yngel og settefisk i  
 hav- og kystbasert akvakultur 
 
 Omfatter produksjon av rogn, yngel og settefisk 

av marine arter som produseres med sikte på 
overføring til andre lokaliteter 

 
03.213 Tjenester tilknyttet hav- og kystba-

sert akvakultur 
 
 Bearbeiding av fisk, krepsdyr og bløtdyr grupperes 

under 10.20 Bearbeiding og konservering av fisk, 
skalldyr og bløtdyr 

 
 Produksjon av ferdige fôrblandinger til husdyr 

herunder konsentrert fôr og fôrtilskudd og ublandet 
fôr til husdyr grupperes under 10.91 Produksjon av 
fôrvarer til husdyrhold 

 
 Bøting av garn og nøter drevet som selvstendig 

virksomhet grupperes under 33.19 Reparasjon av 
annet utstyr 

 
03.22 Ferskvannsbasert akvakultur 
 
 Omfatter ferskvannsbasert akvakultur inkl. opp-

drett av ferskvannsprydfisk, ferskvannskrepsdyr, 
ferskvannsbløtdyr og andre ferskvannslevende dyr,  
drift av settefiskanlegg og kultiveringsanlegg for 

ferskvannsarter eller anadrome arter, matfiskfa-
sen av katadrome arter (ål) og oppdrett av frosk 

 
 Oppdrett i saltvannskar og saltvannsreservoarer 

grupperes under 03.21 Hav- og kystbasert akvakul-
tur 

 
 Drift av dammer for sportsfiske grupperes under 

93.19 Andre sportsaktiviteter 
 
03.221 Produksjon av matfisk, bløtdyr og 

krepsdyr i ferskvannsbasert akvakul-
tur 

 
 Omfatter kommersiell produksjon av akvatiske 

organismer i ferskvann med sikte på slakting til 
konsum 

 
03.222 Produksjon av yngel og settefisk i 

ferskvannsbasert akvakultur 
 
 Omfatter produksjon av rogn, yngel og settefisk i 

ferskvann med sikte på overføring til andre lokali-
teter. Produksjon av anadrome arter inngår også, 
selv om det tidvis tilsettes noe sjøvann i produk-
sjonsvannet 

 
03.223 Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert 

akvakultur 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE B 
 BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING 
 
 Omfatter utvinning av mineraler som natur-

lig forekommer i fast form (kull og malm), i 
flytende form (råolje) og luftform (natur-
gass). Utvinningen kan skje ved forskjellige 
metoder som f.eks. under og over jorden, 
gjennom borehull eller ved havminedrift mv. 
Dette hovedområdet omfatter også supple-
rende aktiviteter som forbereder råstoffene 
til markedsføring, f.eks. knusing, formaling, 
vask, tørking, sortering, konsentrering av 
malm, likvifaksjon av naturgass og agglome-
rering av faste brennstoffer. Disse funksjo-
nene utføres ofte av de enhetene som utvin-
ner råstoffet og/eller andre enheter i nærhe-
ten. 

 
Bearbeiding av materialer som er utvunnet 
grupperes i næringshovedområde C Industri 

 
 Bruk av materialer som er utvunnet, uten 

ytterligere omdanning, til bygge- og anleggs-
formål grupperes under næringshovedområde 
F Bygge- og anleggsvirksomhet 

 
 Tapping på flasker av naturlig kildevann og 

mineralvann grupperes under 11.07 Produk-
sjon av mineralvann, leskedrikker og annet 
vann på flaske 

 
 Knusing, finknusing eller annen behandling av 

visse jordarter, steinmaterialer og mineraler 
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som ikke skjer i forbindelse med utvinningen 
grupperes under 23.9 Produksjon av ikke-
metallholdige mineralprodukter ikke nevnt 
annet sted 

 
05 Bryting av steinkull og brunkull 
 
 Omfatter minedrift under og over jorden og 

aktiviteter (f.eks. sortering, vask, komprime-
ring og andre trinn som er nødvendige for 
transport mv.), som forbereder produktet til 
markedsføring. 

 
 Produksjon av kullprodukter grupperes under 

19.10 Produksjon av kullprodukter 
 
 Tjenester tilknyttet bryting av kull og brunkull 

grupperes under 09.90 Tjenester tilknyttet an-
nen bergverksdrift og utvinning 

 
 Produksjon av briketter grupperes under 

19.20 Produksjon av raffinerte petroleums-
produkter 

 
05.1 Bryting av steinkull 
 
05.10 Bryting av steinkull 
 
 Omfatter bryting av steinkull: bryting under eller 

over jorden, herunder bryting ved likvi-
faksjonsmetoder, vask, sortering, gradering, pul-
verisering, komprimering mv. av kull med hen-
blikk på klassifisering, kvalitetsforbedring, eller 
transport og lagring 

 
 Omfatter også bryting av steinkull fra kulmbanker 
 
 Bryting av brunkull grupperes under 05.20 Bryting 

av brunkull 
 
 Stikking av torv grupperes under 08.92 Stikking av 

torv 
 
 Tjenester tilknyttet bryting av steinkull grupperes 

under 09.90 Tjenester tilknyttet annen bergverks-
drift 

 
 Prøveboring av kullgruver grupperes under 09.90 

Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
 
 Ovnkoks til produksjon av faste brenselsstoffer 

grupperes under 19.10 Produksjon av kullproduk-
ter 

 
 Produksjon av steinkullsbriketter grupperes under 

19.20 Produksjon av raffinerte petroleumsproduk-
ter 

 

 Arbeidet med utvikling og klargjøring av kullgruver 
grupperes under 43.12 Grunnarbeid 

 
05.2  Bryting av brunkull 
 
05.20 Bryting av brunkull 
 
 Omfatter bryting av brunkull under eller over 

jorden, herunder bryting ved likvifaksjonsmeto-
der, vask, tørking, pulverisering og komprimering 
av brunkull med henblikk på kvalitetsforbedring, 
transport eller oppbevaring 

 
 Bryting av steinkull grupperes under 05.10 Bryting 

av steinkull 
 
 Stikking av torv grupperes under 08.92 Stikking av 

torv 
 
 Tjenester i forbindelse med bryting av brunkull 

grupperes under 09.90 Tjenester tilknyttet annen 
bergverksdrift 

 
 Prøveboring til kullgruver grupperes under 09.90 

Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
 
 Produksjon av brunkullbriketter grupperes under 

19.20 Produksjon av raffinerte petroleumsproduk-
ter 

 
 Arbeidet med utvikling eller klargjøring av kullgru-

ver grupperes under 43.12 Grunnarbeid 
 
06 Utvinning av råolje og naturgass 
 
 Omfatter produksjon av råolje, utvinning av 

olje av oljeholdig skifer og sand og produk-
sjon av naturgass og gjenvinning av flytende 
kull ved forgassing. 

 
 Omfatter også aktiviteter i forbindelse med 

drift og/eller utvikling av olje- og gassfelt: 
boring, klargjøring av og utstyr til boring, 
drift av separasjonsanlegg, emulsjonsbryt-
ningsanlegg, utstyr til fjerning av småpar-
tikler og oljerørledninger mellom feltene og 
alle andre aktiviteter i forbindelse med be-
handling av olje og gass med henblikk på 
transport fra produksjonsstedet. 

 
 Tjenester i forbindelse med olje- og gassfelt 

som utføres på honorar- eller kontraktbasis 
grupperes under 09.10 Tjenester tilknyttet ut-
vinning av råolje og naturgass 

 
 Olje- og gassundersøkelser grupperes under 

09.10 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje 
og naturgass 
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 Prøveboring grupperes under 09.101 Boretje-
nester tilknyttet utvinning av råolje og natur-
gass 

 
 Raffinering av råoljeprodukter grupperes un-

der 19.20 Produksjon av raffinerte petro-
leumsprodukter 

 
 Geologiske undersøkelser og utarbeiding av 

kart grupperes under 71.122 Geologiske un-
dersøkelser 

 
06.1 Utvinning av råolje 
 
06.10 Utvinning av råolje 
 
 Omfatter utvinning av råolje 
 
 Omfatter også utvinning av bituminøs eller olje-

holdig skifer og tjæresand og produksjon av råolje 
fra bituminøs skifer og sand ved hjelp av proses-
ser som dekantering, avsalting, tørking, stabilise-
ring mv. 

 
 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning grupperes 

under 09.10 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje 
og naturgass 

 
 Olje- og gassundersøkelser grupperes under 09.10 

Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 
 
 Produksjon av raffinerte råoljeprodukter grupperes 

under 19.20 Produksjon av raffinerte petroleums-
produkter 

 
 Gjenvinning av flytende oljegasser ved raffinering 

av oljen grupperes under 19.20 Produksjon av raf-
finerte petroleumsprodukter 

 
 Drift av rørledninger grupperes under 49.50 

Rørtransport 
 
06.2 Utvinning av naturgass 
 
06.20 Utvinning av naturgass 
 
 Omfatter produksjon av naturgass (våtgass og 

tørrgass), utvinning av kondensater, drenering og 
separering av flytende naturgass og avsvovling av 
gass 

 
 Omfatter også utvinning av flytende naturgass, 

fremskaffet ved likvifaksjon eller pyrolyse 
 
 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning grupperes 

under 09.10 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje 
og naturgass 

 

 Olje- og gassundersøkelser grupperes under 
09.10 Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og 
naturgass 

 
 Gjenvinning av flytende oljegasser ved raffinering 

av oljen grupperes under 19.20 Produksjon av raf-
finerte petroleumsprodukter 

 
 Produksjon av industrigasser grupperes under 

20.11 Produksjon av industrigasser 
 
 Drift av rørledninger grupperes under 49.50 

Rørtransport 
 
07 Bryting av metallholdig malm 
 
 Omfatter bryting av metalliske materialer 

under og over jorden, havgruvedrift mv. 
 
 Omfatter også malmberedning og malmbe-

arbeidingsfunksjoner som knusing, finknu-
sing, vask, tørking, sintring, malmkalsinering 
eller filtrering, gravimetrisk separering eller 
flotasjonsfunksjoner. 

 
 Brenning av svovelkis grupperes under 20.13 

Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 
 
 Produksjon av aluminiumoksid grupperes 

under 24.422 Produksjon av halvfabrikater av 
aluminium 

 
 Drift av masovner grupperes under 24 Pro-

duksjon av metaller 
 
07.1 Bryting av jernmalm 
 
07.10 Bryting av jernmalm 
 
 Omfatter bryting av malm som hovedsakelig 

brukes pga. jerninnholdet, opparbeiding og 
agglomerering av jernmalm 

 
 Bryting og bearbeiding av svovelkis og magnetkis 

(unntatt røsting), grupperes under 08.91 Bryting 
og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmi-
neraler 

 
07.2 Bryting av ikke-jernholdig malm 
 
07.21 Bryting av uran- og thoriummalm 
 
 Omfatter bryting av malmer som hovedsakelig 

brukes pga. innholdet av uran og thorium: uran-
bekmalm mv., konsentrasjon av slike malmer og 
produksjon av urankonsentrat 
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 Berikelse av uran- og thoriummalm grupperes 
under 20.13 Produksjon av andre uorganiske kje-
mikalier 

 
 Produksjon av metallisk uran grupperes under 

24.46 Produksjon av kjernebrensel 
 
 Smelting og raffinering av uran grupperes under 

24.46 Produksjon av kjernebrensel 
 
07.29 Bryting av ikke-jernholdig malm  

ellers 
 
 Omfatter bryting og bearbeiding av malm som 

hovedsakelig brukes pga. innholdet av ikke- jern-
holdig metall: aluminium, kobber, bly, sink, 
mangan, krom, nikkel, kobolt, molybden, tantal, 
vanadium, gull, sølv og platina mv. 

 
 Bryting og bearbeiding av uran- og thoriummalm 

grupperes under 07.21 Bryting av uran- og thori-
ummalm 

 
 Produksjon av aluminiumoksyd grupperes under 

24.422 Produksjon av halvfabrikater av aluminium 
 
 Produksjon av kobber- eller nikkelmatte grupperes 

under hhv. 24.44 Produksjon av kobber og 24.45 
Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 

 
08 Bryting og bergverksdrift ellers 
 

 Omfatter ikke bare utvinning fra gruver og 
steinbrudd, men også utgraving av avleirede 
materialer, knusing av stein og utnytting av 
sjøvann. Produktene brukes fortrinnsvis in-
nen bygge- og anleggsvirksomhet (f.eks. 
sand, stein mv.), produksjon av forskjellige 
materialer (f.eks. leire, gips, kalsium mv.) og 
produksjon av kjemikalier mv. 

 
 Bearbeiding (bortsett fra knusing, finknusing, 

skjæring, vask, tørking, sortering og blanding) 
av de utvinnede mineralene grupperes ikke her  

 
08.1 Bryting av stein, utvinning av sand 

og leire 
 
08.11 Bryting av stein til bygge- og an-

leggsvirksomhet, kalkstein, gips, kritt 
og skifer 

 
 Omfatter bryting, grovskjæring og saging av mo-

nument- og bygningsstein, f.eks. marmor, granitt, 
sandstein mv., hogging og knusing av dekora-
sjons- og bygningsstein, bryting, knusing og hog-
ging av kalkstein, utvinning av gips og anhydritt 
og utvinning av kritt og ukalsinert dolomitt  

 Utvinning av mineraler til produksjon av kjemiske 
produkter og gjødselsstoffer grupperes under 08.91 
Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og 
gjødselsmineraler 

 
 Produksjon av kalsinert dolomitt grupperes under 

23.52 Produksjon av kalk og gips 
 
 Utskjæring, tilhogging og ferdigbearbeiding av stein 

utenom steinbrudd grupperes under 23.70 Hogging 
og bearbeiding av monument- og bygningsstein 

 
08.111 Bryting av stein til bygge- og an-

leggsvirksomhet 
 
 Omfatter grovhogging i steinbrudd av bl.a. 

granitt, sandstein og marmor 
 
 Omfatter også knusing av pukk og singel 
 
 Tilskjæring av stein utenfor steinbrudd grupperes 

under 23.70 Hogging og bearbeiding av monument- 
og bygningsstein 

 
08.112 Bryting av kalkstein, gips og kritt 
 
08.113 Bryting av skifer 
 
08.12 Utvinning fra grus- og sandtak og 

utvinning av leire og kaolin 
 
 Omfatter utvinning og oppmudring av industri-

sand, byggesand og grus, bryting og knusing av 
grus, utvinning av sand, leire, ildfast leire og kao-
lin 

 
 Utvinning av bituminøs sand grupperes under 

06.10 Utvinning av råolje 
 
08.9 Annen bryting og utvinning 
 
08.91 Bryting og utvinning av kjemiske  

mineraler og gjødselsmineraler 
 
 Omfatter utvinning av naturlige fosfater og natur-

lige kaliumsalter, naturlig svovel, bryting og be-
arbeiding av pyritt og magnetkis (unntatt røs-
ting), utvinning av naturlig bariumsulfat og kar-
bonat, naturlig borat, naturlige magnesiumsulfa-
ter, jordpigmenter, flusspat og andre mineraler 
som hovedsakelig brukes som kilde til kjemiske 
stoffer 

 
 Omfatter også utvinning av guano 
 
 Utvinning av salt grupperes under 08.93 Utvinning 

av salt 
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 Røsting av svovelkis grupperes under 20.13 Produk-
sjon av andre uorganiske kjemikalier 

 
 Produksjon av syntetiske gjødselsstoffer og kvelstoff-

sammensetninger grupperes under 20.15 Produk-
sjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord 

 
08.92 Stikking av torv 
 
 Omfatter stikking av torv 
 
 Tjenester i tilknytning til stikking av torv grupperes 

under 09.90 Tjenester tilknyttet annen bergverks-
drift 

 
 Produksjon av torvbriketter grupperes under 19.20 

Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 
 
 Produksjon av hagejordblandinger av naturlig jord, 

sand, leire og gjødselsmineraler mv. grupperes un-
der 20.15 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindel-
ser og vekstjord 

 
 Produksjon av torvprodukter grupperes under 

23.99 Produksjon av ikke-metallholdige mineral-
produkter ikke nevnt annet sted 

 
08.93 Utvinning av salt 
 
 Omfatter utvinning av salt fra grunnen, også ved 

oppløsning og pumping, saltproduksjon ved inn-
damping av sjøvann eller annen form for saltvann 
og knusing, rensing og raffinering av salt utført 
av produsenten 

 
 Produksjon av bordsalt, f.eks. jodtilsatt salt gruppe-

res under 10.84 Produksjon av smakstilsettingsstof-
fer og krydderier 

 
 Produksjon av drikkevann ved inndamping av 

saltvann grupperes under 36.00 Uttak fra kilde, 
rensing og distribusjon av vann 

 
08.99 Annen bryting og utvinning ikke 

nevnt annet sted 
 
 Omfatter utvinning og bryting av forskjellige 

mineraler og materialer: slipematerialer, asbest, 
fossilt kiselmel, naturlig grafitt, steatitt, talkum 
mv., halvedelsten, kvarts, glimmer mv., naturlig 
asfalt og bitumen 

 
09 Tjenester tilknyttet bergverksdrift 
 
 Omfatter spesialiserte tjenester i forbindelse 

med råstoffutvinning på honorar- eller på 
kontraktbasis; utforsking ved tradisjonelle 
utforskingsmetoder som uttak av boreprøver 

og geologiske observasjoner og boring, prø-
veboring eller gjenboring etter oljebrønner, 
metalliske og ikke-metalliske mineraler. 
Andre typiske tjenester er bygging av fun-
damenter til olje- og gassborehull, faststøp-
ning av boringsrør i olje- og gassborehull, 
rensing, skylling og avstiving av olje- og 
gassborehull, drenering og pumping av gru-
ver og tjenester i forbindelse med fjerning av 
overjord ved gruver mv. 

 
09.1 Tjenester tilknyttet utvinning av råol-

je og naturgass 
 
09.10 Tjenester tilknyttet utvinning av  

råolje og naturgass 
 
 Omfatter tjenester i forbindelse med olje- og 

gassutvinning på honorar- eller kontraktbasis; 
tjenester i forbindelse med utforsking ved utvin-
ning av råolje eller gass, f.eks. tradisjonelle ut-
forskingsmetoder som geologiske observasjoner 
på mulige lokaliteter, retningsbestemt boring og 
gjenboring, montering av boretårn på stedet, re-
parasjon og demontering av slike, faststøping av 
borerør i olje- og gassborehull, pumping i bore-
hull, avpropning og lukking av borehull mv., li-
kvifaksjon og gjenforgassing av naturgass med 
henblikk på transport, som utføres på borestedet, 
tjenester i forbindelse med drenering og pumping 
på honorar- eller kontraktbasis og prøveboring i 
forbindelse med utvinning av råolje og naturgass 

 
 Omfatter også brannslokking på olje- og gassfelt 
 
 Tjenester som leveres av operatører av olje- og 

gassfelt grupperes under hhv. 06.10 Utvinning av 
råolje og 06.20 Utvinning av naturgass 

 
 Spesialisert reparasjon av gruveutstyr grupperes 

under 33.12 Reparasjon av maskiner 
 
 Likvifaksjon og gjenforgassing av naturgass med 

henblikk på transport som ikke utføres på boreste-
det grupperes under 52.215 Tjenester tilknyttet 
drift av rørledninger 

 
 Geofysiske, geologiske og seismografiske undersø-

kelser grupperes under 71.122 Geologiske undersø-
kelser 

 
09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av 

råolje og naturgass 
 
 Omfatter boring av lete-, avgrensnings- og pro-

duksjonsbrønner utført på kontrakt 
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 Borerigger uten personell (bareboat) grupperes 
under 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner 
og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 

 
09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning 

av råolje og naturgass 
 
 Omfatter teknisk tjenesteyting utført på kontrakt 

som er direkte tilknyttet utvinning av olje- og 
gass 

 
 Geofysiske, geologiske og seismografiske undersø-

kelser grupperes under 71.122 Geologiske undersø-
kelser 

 
09.9 Tjenester tilknyttet annen bergverks-

drift 
 
09.90 Tjenester tilknyttet annen bergverks-

drift 
 
 Omfatter tjenester på honorar- eller kontraktbasis 

som er nødvendige for gruveaktivitetene i 05 Bry-
ting av steinkull og brunkull, 07 Bryting av me-
tallholdig malm og 08 Bergverksdrift ellers, tje-
nester i forbindelse med utforsking, f.eks. tradi-
sjonelle utforskingsmetoder som uttak av bore-
prøver og geologiske observasjoner på mulige lo-
kaliteter, tjenester i forbindelse med drenering og 
pumping på honorar- eller kontraktbasis og prø-
veboring 

 
 Drift av gruver og steinbrudd på honorar- eller 

kontraktbasis grupperes under hhv. 05 Bryting av 
steinkull og brunkull, 07 Bryting av metallholdig 
malm og 08 Bryting og bergverksdrift ellers 

 
 Spesialisert reparasjon av gruveutstyr grupperes 

under 33.12 Reparasjon av maskiner 
 
 Tjenester i forbindelse med geofysiske undersøkelser 

på honorar- eller kontraktbasis grupperes under 
71.122 Geologiske undersøkelser 

 
  

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE C  
 INDUSTRI 
 
 Industriproduksjon omfatter fysisk eller kje-

misk omdanning av materialer, stoffer eller 
deler til nye produkter, selv om dette ikke 
kan brukes som det eneste kriteriet for in-
dustriproduksjon (jf. merknaden til avfalls-
behandling nedenfor). De omdannede mate-
rialene, stoffene eller delene er råmaterialer 
som stammer fra jordbruk, skogbruk, fiske, 
bergverksdrift eller fra annen industripro-
duksjon. Vesentlig omdanning eller renove-

ring av produkter betraktes vanligvis som 
industriproduksjon. Enhetene innenfor in-
dustriproduksjon betegnes ofte som anlegg 
eller fabrikker og nytter typisk motordrevne 
maskiner og motordrevne håndverksmaski-
ner. 

 
 Dette hovedområdet omfatter også enheter 

som omdanner materialer eller stoffer til nye 
produkter manuelt og enheter som selger 
produktene fra det stedet hvor de produse-
res, f.eks. bakere og skreddere. Produksjons-
enhetene kan: 

• bearbeide egne materialer 
• kontrahere med andre enheter om bearbei-

ding av materialene 
• eie råmaterialene, men kontrahere med 

andre enheter om produksjonen 
• utføre de kontraktskrevne funksjoner som 

nevnt ovenfor 
 
 Produkter fra industriproduksjon kan være 

ferdigprodukter og dermed klare til bruk el-
ler forbruk, eller halvfabrikata som er bereg-
net til viderebearbeiding. F.eks. så inngår 
det produktet, som framkommer ved raffine-
ring av aluminiumoksyd, i primærproduk-
sjon av aluminium, primæraluminium bru-
kes til produksjon av aluminiumstråd og 
aluminiumstråd brukes til produksjon av 
trådvarer. 

 
 Produksjon av spesialiserte komponenter og 

deler og tilbehør og hjelpemidler til maski-
ner og utstyr grupperes vanligvis i samme 
næringsgruppe som produksjon av de ma-
skinene og utstyret som de tilhører.  

 
 Produksjon av ikke-spesialiserte komponen-

ter som f.eks. motorer, stempler, elektromo-
torer, elektriske komponenter, ventiler, 
tannhjul og kulelager, grupperes i den rele-
vante næringsgruppe under industri, uansett 
hvilke maskiner eller utstyr disse skal instal-
leres i eller på. Imidlertid er produksjon av 
spesialiserte komponenter og tilbehør ved 
støping eller pressforming av plastmaterialer 
gruppert i næringshovedgruppe 22.2 Pro-
duksjon av plastprodukter. 

 
 Montering av deler av komponenter til fer-

dige produkter betraktes som produksjon. 
Dette omfatter montering av egenproduserte 
eller innkjøpte komponenter. 

 
 Gjenvinning av avfall, dvs. bearbeiding av 

avfall til sekundære råmaterialer, grupperes i 
næringshovedgruppe 38.3 (Materialgjenvin-
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ning). Selv om dette kan omfatte fysisk eller 
kjemisk omdanning, betraktes det ikke som 
en del av produksjonen. Det primære formå-
let med disse aktivitetene anses å være be-
handling eller bearbeiding av avfall og de er 
derfor gruppert i næringshovedområde E 
(Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirk-
somhet). Produksjon av nye produkter (i 
motsetning til sekundære råmaterialer) 
grupperes imidlertid som industriproduk-
sjon, selv om avfall blir brukt som råvare i 
slike prosesser. Produksjon av sølv fra film-
avfall betraktes f.eks. som industriproduk-
sjon. 

 
 Spesialisert vedlikehold og reparasjon av 

industrielle, kommersielle og lignende ma-
skiner og utstyr grupperes vanligvis i næring 
33 (Reparasjon og installasjon av maskiner 
og utstyr). Reparasjon av datamaskiner, hus-
holdningsvarer og varer til personlig bruk 
grupperes imidlertid i næring 95 (Repara-
sjon av datamaskiner, husholdningsvarer og 
varer til personlig bruk), mens reparasjon av 
motorvogner og motorsykler grupperes i 
næring 45 (Handel med og reparasjon av 
motorvogner). 

 
 Installasjon av maskiner og utstyr grupperes 

i næringsgruppe 33.20 (Installasjon av in-
dustrimaskiner og -utstyr), når det blir utført 
som en egen aktivitet. 

 
 NB! Grensegangen mellom industriproduk-

sjon og andre sektorer i klassifiseringssyste-
met kan være noe uklar. Som hovedregel 
omfatter aktivitetene i næringshovedområde 
Industri omdanning av materialer til nye 
produkter. Resultatet er et nytt produkt. De-
finisjonen av et nytt produkt kan imidlertid 
være litt subjektiv. 

 
 Det presiseres at følgende aktiviteter betrak-

tes som industriproduksjon i NACE: 
 
• Bearbeiding av fersk fisk (skalling av østers, 

filetering), som ikke utføres på et fiskefartøy 
grupperes under 10.20 Bearbeiding og kon-
servering av fisk, skalldyr og bløtdyr 

• Pasteurisering og tapping av melk grupperes 
under 10.51 Produksjon av meierivarer 

• Beredning av lær grupperes under 15.11 Be-
redning av lær, og beredning og farging av 
pelsskinn 

• Treimpregnering grupperes under 16.10 Sa-
ging, høvling og impregnering av tre 

• Trykking og tjenester tilknyttet trykking 
grupperes under 18.1 Trykking og tjenester 
tilknyttet trykking 

• Regummiering av dekk grupperes under 
22.11 Produksjon av gummidekk, og slanger 
til gummidekk, og regummiering og vulkani-
sering av gummidekk 

• Produksjon av ferdigblandet betong gruppe-
res under 23.63  

• Produksjon av ferdigblandet betong 
• Elektroplettering, plettering, varmebehand-

ling av metall og polering grupperes under 
25.61 Overflatebehandling av metaller 

• Ombygging og renovering av maskiner 
(f.eks. bilmotorer grupperes under 29.10 
Produksjon av motorvogner) 

 
Omvendt er det aktiviteter, som selv om de 
betraktes som produksjon, blir gruppert i et 
annet næringshovedområde i NACE (dvs. de 
grupperes ikke under industri).  

 
Disse omfatter: 
• Avvirkning som grupperes under næringsho-

vedområde A (Jordbruk, skogbruk og fiske) 
• Foredling av jordbruksprodukter som grup-

peres under næringshovedområde A (Jord-
bruk, skogbruk og fiske) 

• Oppredning av malmer og andre mineraler 
som grupperes i næringshovedområde B 
(Bergverksdrift og utvinning) 

• Oppføring av bygninger og produksjon på 
byggeplassen grupperes i næringshovedom-
råde F (Bygge- og anleggsvirksomhet) 

• Aktiviteter i forbindelse med oppdeling av 
store partier i mindre partier, herunder pak-
king og ompakking eller tapping av væsker 
på flasker, f.eks. sprit eller kjemikalier, av-
fallssortering, blanding av maling etter kun-
despesifikasjon og oppskjæring av metaller 
etter kundespesifikasjon; behandling som 
endret, men ikke nytt produkt, grupperes 
under næringshovedområde G (Varehandel, 
reparasjon av motorvogner) 

 
10 Produksjon av nærings- og nytelses-

midler 
 
 Omfatter bearbeiding av produkter fra jord-

bruk, skogbruk og fiske til matvarer, fôr og 
drikkevarer til henholdsvis mennesker og 
dyr og halvfabrikata, som ikke direkte kan 
nyttes til matvarer. Aktivitetene frambringer 
ofte biprodukter av større eller mindre verdi 
f.eks. huder fra slakting eller oljekaker fra 
oljeproduksjon. Næringen er ordnet etter ak-
tiviteter som vedrører de forskjellige typer 
produkt: Kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker, 
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fettstoffer og oljer, melkeprodukter, mølle-
produkter, bakerivarer og deigvarer og and-
re næringsmidler og fôrstoffer. Produksjonen 
kan skje for egen regning eller for tredje-
mann, f.eks. slakting på bestilling. 

 
 Tilberedning av retter til umiddelbart forbruk, 

f.eks. i restauranter grupperes under 56.1 Res-
taurantvirksomhet 

 
 Noen aktiviteter betraktes som industri (f.eks. 

bakerier, konditorier og ferdigmatbutikker 
som selger fra sin egen produksjon), selv om 
det er snakk om detaljhandel med produkter 
fra egne forretningslokaler.  

 
 Hvis bearbeidingen er veldig begrenset og ikke 

innebærer en reell omdanning, grupperes en-
heten under næringshovedområde G (Vare-
handel, reparasjon av motorvogner) 

 
 Behandling av slakteavfall eller -biprodukter 

til produksjon av fôr grupperes under 10.9 
Produksjon av fôrvarer, mens behandling av 
avfall fra produksjon av næringsmidler og 
drikkevarer til sekundære råmaterialer grup-
peres under 38.3 Materialgjenvinning 

 
 Fjerning av avfall fra næringsmidler og drik-

kevarer grupperes under 38.21 Behandling og 
disponering av ikke-farlig avfall 

 
10.1 Produksjon, bearbeiding og konser-

vering av kjøtt og kjøttvarer 
 
10.11 Bearbeiding og konservering av kjøtt 
 

Omfatter drift av slakterier som slakter, bearbei-
der og pakker kjøtt av okse, svin, lam, kanin, sau, 
kamel mv., produksjon av ferskt, kjølet eller fros-
set kjøtt i hele skrotter, produksjon av hele skrot-
ter eller oppdelt slakt som er ferske, kjølt ned el-
ler frosne 

 
Omfatter også slakting og bearbeiding av hval på 
land eller på spesialfartøyer, produksjon av huder 
og skinn fra slakterier, herunder skinnhandel, ut-
smelting av svinefett og andre spiselige animalske 
fettstoffer, bearbeiding av slakteavfall og produk-
sjon av opprevet ull 

 
Utsmelting av spiselig fett fra fjørfe grupperes under 
10.12 Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt 

 
 Pakking av kjøtt grupperes under 82.92 Pakkevirk-

somhet 
 

10.12 Bearbeiding og konservering av fjør-
fekjøtt 

 
 Omfatter drift av slakterier som slakter, bearbei-

der og pakker fjørfe, produksjon av enkeltporsjo-
ner som er ferskt, kjølet eller frosset og utsmel-
ting av spiselig fett fra fjørfe 

 
 Omfatter også produksjon av fjær og dun 
 
 Pakking av kjøtt grupperes under 82.92 Pakkevirk-

somhet 
 
10.13 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 
 
 Omfatter produksjon av tørket, saltet eller røkt 

kjøtt, pølser, salami, blodpølser, servelatpølser, 
motadella, patéer, posteier og kokt skinke 

 
 Omfatter også produksjon av kjøttekstrakter og 

kjøttsaft 
 
 Produksjon av frossen ferdigmat av kjøtt og fjørfe 

grupperes under 10.85 Produksjon av ferdigmat 
 
 Produksjon av suppe som inneholder kjøtt gruppe-

res under 10.89 Produksjon av næringsmidler ikke 
nevnt annet sted 

 
 Engroshandel med kjøtt grupperes under 46.32 

Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 
 
 Pakking av kjøtt grupperes under 82.92 Pakkevirk-

somhet 
 
10.2 Bearbeiding og konservering av fisk, 

skalldyr og bløtdyr 
 
10.20 Bearbeiding og konservering av fisk, 

skalldyr og bløtdyr 
 
 Omfatter bearbeiding og konservering av fisk, 

krepsdyr og bløtdyr: frysing, dypfrysing, tørking, 
koking, røking, salting, konservering i saltlake, 
konservering på boks mv., produksjon av fiske-, 
krepsdyr- og bløtdyrprodukter: fiskefileter, rogn, 
kaviar, kaviarerstatninger mv., produksjon av fis-
kemel som brukes til konsum eller fôr, produk-
sjon av mel og oljer fra fisk og andre sjødyr som 
ikke er egnet til konsum 

 
 Omfatter også aktiviteter i fartøyer som kun bru-

kes til bearbeiding og konservering av fisk og be-
arbeiding av tang og alger 

 
 Bearbeiding av fisk på fartøyer som brukes til fiske 

grupperes under 03.111 Hav- og kystfiske  
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 Bearbeiding av hvaler på land eller på spesialfar-
tøyer grupperes under 10.11 Bearbeiding og kon-
servering av kjøtt 

 
 Produksjon av olje og fettstoffer fra sjømateriale 

grupperes under 10.411 Produksjon av rå fiskeoljer 
og fett 

 
 Produksjon av frosne ferdigretter av fisk grupperes 

under 10.85 Produksjon av ferdigmat 
 
 Produksjon av fiskesuppe grupperes under 10.89 

Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted 
 
10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og 

klippfisk 
 
10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr 

og bløtdyr 
 
10.203 Produksjon av fiskehermetikk 
 
10.209 Bearbeiding og konservering av fisk 

og fiskevarer ellers 
 
 Omfatter også fiskemel og ferdigmat 
 
 Produksjon av fiskesuppe grupperes under 10.89 

Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted 
 
10.3 Bearbeiding og konservering av frukt 

og grønnsaker 
 
10.31 Bearbeiding og konservering av pote-

ter 
 
 Omfatter bearbeiding og konservering av poteter: 

produksjon av forkokte frosne poteter, potetmos i 
pulverform, potetsnacks, franske poteter og po-
tetmel 

 
 Omfatter også skrelling av poteter 
 
10.32 Produksjon av juice av frukt og 

grønnsaker 
 
 Omfatter produksjon av frukt- og grønnsakjuice 
 
 Omfatter også produksjon av konsentrat fra friske 

frukter og grønnsaker 
 
10.39 Bearbeiding og konservering av frukt 

og grønnsaker ellers 
 
 Omfatter produksjon av næringsmidler som ho-

vedsakelig består av frukt eller grønnsaker, bort-
sett fra frosne ferdigretter og konserverte ferdig-
retter på boks, konservering av frukt, nøtter og 
grønnsaker: frysing, tørking, nedlegging i olje  

eller eddik og konservering på boks mv., produk-
sjon av frukt- og grønnsaksprodukter, syltetøy, 
marmelade og gele, risting av nøtter, nøttepro-
dukter og nøttepålegg 

 
 Omfatter også produksjon av lettfordervelige 

ferdige næringsmidler basert på frukt og grønn-
saker, f.eks. salater, blandede salater og emballer-
te grønnsaker, skrelte grønnsaker og soyabønne-
pasta 

 
 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker gruppe-

res under 10.32 Produksjon av juice av frukt og 
grønnsaker 

 
 Produksjon av mel av tørkede belgvekster grupperes 

under 10.61 Produksjon av kornvarer 
 
 Sukkerkonservering av frukt og nøtter grupperes 

under 10.82 Produksjon av kakao, sjokolade og 
sukkervarer 

 
 Produksjon av ferdigretter av grønnsaker grupperes 

under 10.85 Produksjon av ferdigmat 
 
 Produksjon av ferdige konsentrater grupperes under 

10.89 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt an-
net sted 

 
10.4 Produksjon av vegetabilske og ani-

malske oljer og fettstoffer 
 
 Omfatter produksjon av rå og raffinerte ve-

getabilske og animalske oljer og fettstoffer, 
bortsett fra utsmelting eller raffinering av 
svinefett og andre spiselige fettstoffer av 
animalsk opprinnelse. 

 
10.41 Produksjon av oljer og fettstoffer 
 
 Omfatter produksjon av rå vegetabilske oljer: 

olivenolje, soyaolje, palmeolje, solsikkeolje, bo-
mullsfrøolje, rapsolje, sennepsolje, linolje mv., 
produksjon av ikke-avfettet mel av oljeholdige 
frø, nøtter eller kjerner, produksjon av raffinerte 
vegetabilske oljer: olivenolje, soyaolje mv., bear-
beiding av vegetabilske oljer: oppblåsing, koking, 
dehydrering og hydrogenering mv. 

 
 Omfatter også produksjon av ikke-spiselige ani-

malske oljer og fettstoffer, ekstrahering av oljer 
fra fisk og sjøpattedyr og produksjon av bo-
mullslinters, oljekaker og andre restprodukter av 
oljeproduksjon 

 
 Utsmelting av svinefett og andre spiselige fettstoffer 

av animalsk opprinnelse grupperes under 10.11 
Bearbeiding og konservering av kjøtt 
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 Produksjon av margarin grupperes under 10.42 
Produksjon av margarin og lignende spiselige fett-
stoffer 

 
 Våtfôrmaling av korn og produksjon av maisolje 

grupperes under 10.62 Produksjon av stivelse og 
stivelsesprodukter 

 
 Produksjon av eteriske oljer grupperes under 20.53 

Produksjon av eteriske oljer 
 
 Kjemisk behandling av olje og fettstoffer grupperes 

under 20.59 Produksjon av kjemiske produkter ikke 
nevnt annet sted 

 
10.411 Produksjon av rå fiskeoljer og fett 
 
 Omfatter ekstrahering av oljer fra fisk og havpat-

tedyr 
 
10.412 Produksjon av andre uraffinerte oljer 

og fett 
 
 Omfatter rå vegetabilske oljer f.eks. olivenolje, 

soyabønneolje, palmeolje, solsikkeolje, bomullsol-
je, raps-, ryps- og sennepsolje, linolje og maisolje 

 
 Omfatter også produksjon av oljeholdig mel av 

frø og nøtter og ikke-spiselige animalske oljer og 
fettstoffer 

 
10.413 Produksjon av raffinerte oljer og fett 
 
 Produksjon av raffinert olje av mais grupperes 

under 10.62 Produksjon av stivelse og stivelsespro-
dukter 

 
10.42 Produksjon av margarin og lignende 

spiselige fettstoffer 
 
 Omfatter produksjon av margarin, produksjon av 

blandingsprodukter hvor margarin inngår, og lig-
nende smøreprodukter og produksjon av sam-
mensatte fettstoffer til matlaging 

 
10.5 Produksjon av meierivarer og iskrem 
 
10.51 Produksjon av meierivarer 
 
 Omfatter produksjon av frisk melk i flytende 

form, pasteurisert, sterilisert, homogenisert 
og/eller ultravarmebehandlet, produksjon av 
melkebaserte drikkevarer, fløte av frisk melk i fly-
tende form, pasteurisert, sterilisert og homogeni-
sert, produksjon av melk i tørket eller konsentrert 
form, evt. søtet, produksjon av melk eller fløte i 
fast form, smør, yoghurt, ost og ostemasse, myse, 
kasein og laktose 

 Produksjon av råmelk (fra kyr) grupperes under 
01.41 Melkeproduksjon på storfe 

 
 Produksjon av råmelk (fra sau, geiter, hester kame-

ler mv.) grupperes under hhv. 01.43 Oppdrett av 
hester og andre dyr av hestefamilien, 01.44 Opp-
drett av kameler og andre kameldyr, 01.451 Saue-
hold og 01.452 Geitehold 

 
 Produksjon av melke- og osteerstatningsprodukter, 

som ikke er basert på melk, grupperes under 10.89 
Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted 

 
10.52 Produksjon av iskrem 
 
 Omfatter produksjon av iskrem og annen spiselig 

is som f.eks. sorbet 
 
 Isbarer grupperes under 56.102 Drift av gatekjøk-

ken 
 
10.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og 

stivelsesprodukter 
 
 Omfatter formaling av mel av korn eller 

grønnsaker, formaling, rensing og polering 
av ris og produksjon av melblandinger eller 
deig av slike produkter. 

 
 Omfatter også våtformaling av korn og 

grønnsaker og produksjon av stivelse og sti-
velsesprodukter. 

 
10.61 Produksjon av kornvarer 
 
 Omfatter formaling av korn: produksjon av mel, 

grove og fine gryn eller piller av hvete, rug, hav-
re, mais eller andre kornsorter, formaling av ris: 
produksjon av avskallet, slepet, glassert, forkokt 
eller omdannet ris, produksjon av rismel, forma-
ling av grønnsaker: produksjon av mel av tørkede 
belgvekster, røtter, rotknoller eller spiselige nøt-
ter, produksjon av frokostblandinger på kornbasis 
og produksjon av melblandinger og tilberedt, 
blandet mel og deig til brød, kaker, kjeks og pan-
nekaker 

 
 Produksjon av potetmel grupperes under 10.31 

Bearbeiding og konservering av poteter 
 
 Våtformaling av korn grupperes under 10.62 Pro-

duksjon av stivelse og stivelsesprodukter 
 
10.62 Produksjon av stivelse og stivelses-

produkter 
 
 Omfatter produksjon av stivelse av ris, poteter, 

mais mv., våtformaling av korn, produksjon av 
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glukose, glukosesirup, maltose, inulin, gluten, ta-
pioka og tapiokaerstatninger av stivelse, maisolje 
mv. 

 
 Produksjon av laktose grupperes under 10.51 Pro-

duksjon av meierivarer 
 
 Produksjon av rør- og roesukker grupperes under 

10.81 Produksjon av sukker 
 
10.7 Produksjon av bakeri- og pastavarer 
 
 Omfatter produksjon av bakerivarer, maka-

roni og nudler og lignende produkter. 
 
10.71 Produksjon av brød og ferske kondi-

torvarer 
 
 Omfatter produksjon av ferske bakerivarer: brød 

og rundstykker, ferskt bakerverk, kaker, terter og 
meksikanske tortillaer, produksjon av frosne 
bakerivarer: pannekaker, vafler, rundstykker mv. 

 
 Produksjon av tørre bakervarer grupperes under 

10.72 Produksjon av kavringer, kjeks og konserver-
te konditorvarer 

 
 Produksjon av pasta grupperes under 10.73 Pro-

duksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende 
pastavarer 

 
 Oppvarming av bakerivarer til umiddelbart forbruk 

grupperes under næring 56 Serveringsvirksomhet 
 
10.72 Produksjon av kavringer, kjeks og 

konserverte konditorvarer 
 
 Omfatter produksjon av kavringer, kjeks og andre 

tørre bakervarer, konserverte kaker, terter, snacks 
(småkaker, kjeks, saltstenger mv.) basert på søte 
eller saltede deigvarer 

 
 Produksjon av potetsnacks grupperes under 10.31 

Bearbeiding og konservering av poteter 
 
10.73 Produksjon av makaroni, nudler, 

couscous og lignende pastavarer 
 
 Omfatter produksjon av pasta som makaroni og 

nudler, kokte eller ukokte, med eller uten fyll, 
couscous og konserverte eller frosne pastavarer 

 
 Tilberedning av ferdige couscousretter grupperes 

under 10.85 Produksjon av ferdigmat 
 
 Produksjon av suppe som inneholder pasta gruppe-

res under 10.89 Produksjon av næringsmidler ikke 
nevnt annet sted 

10.8 Produksjon av andre næringsmidler 
 
 Omfatter produksjon av sukker og sukkerva-

rer, ferdigmat, kaffe, te og krydderier, og 
lettfordervelige næringsmidler og spesielle 
næringsmidler. 

 
10.81 Produksjon av sukker 
 
 Omfatter produksjon eller raffinering av sukker 

(sakkarose) og sukkererstatninger av saft fra suk-
kerrør, sukkerroer, lønnetre og palmer og pro-
duksjon av sirup, melasse, lønnesirup og lønne-
sukker 

 
 Produksjon av glukose, glukosesirup og maltose 

grupperes under 10.62 Produksjon av stivelse og 
stivelsesprodukter 

 
10.82 Produksjon av kakao, sjokolade og 

sukkervarer 
 
 Omfatter produksjon av kakao, kakaosmør, ka-

kaofett, kakaoolje, sjokolade og sjokoladevarer, 
karameller, pastiller, nougat, fondant, hvit sjoko-
lade, tyggegummi, sukkerkonservering av frukt, 
nøtter, fruktskall og andre plantedeler, og pro-
duksjon av sukkervarepastiller 

 
 Produksjon av sakkarosesukker grupperes under 

10.81 Produksjon av sukker 
 
10.83 Bearbeiding av te og kaffe 
 
 Omfatter produksjon av koffeinfri kaffe og risting 

av kaffe, produksjon av kaffeprodukter: formalet 
kaffe, pulverkaffe, kaffeekstrakter og kaffekon-
sentrater, produksjon av kaffe-erstatning, blan-
ding av te og maté og produksjon av ekstrakter og 
produkter basert på te eller maté 

 
 Produksjon av inulin grupperes under 10.62 Pro-

duksjon av stivelse og stivelsesprodukter 
 
 Produksjon av sprit, øl, vin og leskedrikker gruppe-

res under 11 Produksjon av drikkevarer 
 
 Produksjon av botaniske produkter til legemiddel-

bruk grupperes under 21.20 Produksjon av farma-
søytiske preparater 

 
10.84 Produksjon av smakstilsettingsstoffer 

og krydderier 
 
 Omfatter produksjon av krydderier, sauser og 

smakspreparater: majones, sennepsmel, tilberedt 
sennep, eddik mv. 
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 Omfatter også produksjon av bordsalt, f.eks. 
jodsalt 

 
 Dyrking av krydderplanter grupperes under 01.28 

Dyrking av krydder, aromatiske, medisinske og far-
masøytiske vekster 

 
10.85 Produksjon av ferdigmat 
 
 Omfatter produksjon av ferdige (dvs. tilberedte, 

krydrede og forkokte) retter i frossen eller vaku-
umpakket form eller på boks. Disse rettene består 
av minst to produkter og pakkes og merkes van-
ligvis med henblikk på videresalg: produksjon av 
kjøtt- og fjørferetter, fiskeretter, herunder "fish 
and chips", grønnsakretter og frossen eller på an-
net vis konserverte pizzaer 

 
 Produksjon av lettfordervelige ferdige matvarer 

grupperes under 10.89 Produksjon av næringsmid-
ler ikke nevnt annet sted 

 
 Engroshandel med ferdigmat grupperes under 

46.38 Engroshandel med andre næringsmidler her-
under fisk, skalldyr og bløtdyr 

 
 Butikkhandel med ferdigmat grupperes under hhv. 

47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med ho-
vedvekt på nærings- og nytelsesmidler og 47.29 Bu-
tikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers 

 
 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet gruppe-

res under 56.29 Kantiner drevet som selvstendig 
virksomhet 

 
10.86 Produksjon av homogeniserte mat-

produkter og diettmat 
 
 Omfatter produksjon av matvarer med spesielle 

ernæringsmessige egenskaper: morsmelktillegg, 
tilskuddsblandinger basert på melk og andre til-
skuddsblandinger, barnemat, kalorifattige pro-
dukter, slankeprodukter, diettmat for medisinske 
formål, produkter med lavt innhold av natrium, 
herunder salt med lavt natriuminnhold og na-
triumfrie salter, glutenfrie produkter, ernærings-
produkter spesielt til sportsutøvere og diabetiker-
varer 

 
10.89 Produksjon av næringsmidler ikke 

nevnt annet sted 
 
 Omfatter produksjon av supper, buljong, kunst-

honning, karamell, kunstige konsentrater, lettbe-
dervelige ferdige matvarer som f.eks. smørbrød, 
sandwich, fersk (ikke bakt) pizza, kosttilskudd og 
andre næringsmidler ikke nevnt annet sted 

 

 Omfatter også produksjon av gjær, melke- og 
erstatningsprodukter som ikke er basert på melk, 
eggeprodukter og eggehvite 

 
 Produksjon av lettfordervelig ferdigmat basert på 

frukt og grønnsaker grupperes under 10.39 Bear-
beiding og konservering av frukt og grønnsaker el-
lers 

 
 Produksjon av frossen pizza grupperes under 10.85 

Produksjon av ferdigmat 
 
 Produksjon av sprit, øl, vin og leskedrikker gruppe-

res i næring 11 Produksjon av drikkevarer 
 
10.9 Produksjon av fôrvarer 
 
10.91 Produksjon av fôrvarer til husdyr-

hold 
 
 Omfatter produksjon av ferdige fôrblandinger til 

husdyrhold herunder konsentrert fôr og 
fôrtilskudd og ublandet fôr til husdyrhold 

 
 Omfatter også produksjon av fôr fra slakteavfall 
 
 Produksjon av fiskemel til fôr grupperes under 

10.209 Bearbeiding og konservering av fisk og fis-
kevarer ellers 

 
 Produksjon av raps oljekaker grupperes under 

10.413 Produksjon av raffinerte oljer og fett 
 
 Aktiviteter som fører til biprodukter som kan bru-

kes til fôr uten spesialbehandling, f.eks. oljeholdige 
frø og rester fra maling av korn grupperes under 
hhv. 10.41 Produksjon av oljer og fettstoffer og 
10.61 Produksjon av kornvarer 

 
10.92 Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 
 
 Omfatter produksjon av ferdige fôrblandinger til 

kjæledyr, herunder til hund, katt, fugler, fisk mv. 
 
 Omfatter også fôr fra slakteavfall 
 
 Produksjon av fiskemel som brukes til fôr grupperes 

under 10.209 Bearbeiding og konservering av fisk 
og fiskevarer ellers 

 
 Produksjon av oljekaker grupperes under 10.413 

Produksjon av raffinerte oljer og fett 
 
 Aktiviteter som fører til biprodukter som kan bru-

kes til fôr uten spesialbehandling, f.eks. oljeholdige 
frø og rester fra maling av korn grupperes under 
hhv. 10.41 Produksjon av oljer og fettstoffer og 
10.61 Produksjon av kornvarer 
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11 Produksjon av drikkevarer 
 
 Omfatter produksjon av drikkevarer som 

f.eks. alkoholholdige drikkevarer og mine-
ralvann, alkoholholdige drikkevarer hoved-
sakelig ved gjæring, øl og vin og destillerte 
alkoholholdige drikkevarer. 

 
 Produksjon av frukt- og grønnsaksaft gruppe-

res under 10.32 Produksjon av juice av frukt 
og grønnsaker 

 
 Produksjon av drikkevarer basert på melk 

grupperes under 10.51 Produksjon av meieri-
varer 

 
 Produksjon av kaffe-, te- og matéprodukter 

grupperes under 10.83 Bearbeiding av te og 
kaffe 

 
11.0 Produksjon av drikkevarer 
 
11.01 Destillering, rektifisering og blanding 

av sprit 
 
 Omfatter produksjon av destillerte, alkoholholdi-

ge drikkevarer: whisky, brandy, gin, likører, 
blandede drinker, blanding av destillert sprit og 
nøytral sprit 

 
 Produksjon av ikke-destillerte alkoholholdige drik-

kevarer grupperes under 11.02-11.06  
 
 Produksjon av syntetisk etylalkohol grupperes un-

der 20.14 Produksjon av andre organiske kjemiske 
råvarer 

 
 Produksjon av etylalkohol av gjærede materialer 

grupperes under 20.14 Produksjon av andre orga-
niske kjemiske råvarer 

 
 Tapping og merking grupperes under hhv. 46.34 

Engroshandel med drikkevarer (som en del av en-
groshandel) og 82.92 Pakkevirksomhet (på hono-
rar- eller kontraktbasis) 

 
11.02 Produksjon av vin 
 
 Omfatter produksjon av vin, musserende vin og 

vin av konsentrert druemost 
 
 Omfatter også blanding, rensing og tapping av 

vin, produksjon av vin med lavt innhold av alko-
hol og alkoholfri vin 

 
 Tapping og merking grupperes under hhv. 46.34 

Engroshandel med drikkevarer (som en del av en-

groshandel) og 82.92 Pakkevirksomhet (på hono-
rar- eller kontraktbasis) 

 
11.03 Produksjon av sider og annen 

fruktvin 
 
 Omfatter produksjon av gjærede, ikke-destillerte 

alkoholholdige drikkevarer: sake, sider, pæresider 
og annen fruktvin 

 
 Omfatter også produksjon av mjød og blandede 

drikkevarer som inneholder fruktvin 
 
 Tapping og merking grupperes under hhv. 46.34 

Engroshandel med drikkevarer (som en del av en-
groshandel) og 82.92 Pakkevirksomhet (på hono-
rar- eller kontraktbasis) 

 
11.04 Produksjon av andre ikke-destillerte 

gjærede drikkevarer 
 
 Omfatter produksjon av vermouth mv. 
 
 Tapping og merking grupperes under hhv. 46.34 

Engroshandel med drikkevarer (som en del av en-
groshandel) og 82.92 Pakkevirksomhet (på hono-
rar- eller kontraktbasis) 

 
11.05 Produksjon av øl 
 
 Omfatter produksjon av lyst og mørkt øl 
 

Omfatter også produksjon av øl med lavt alkohol-
innhold og alkoholfritt øl 

 
11.06 Produksjon av malt 
 
11.07 Produksjon av mineralvann, leske-

drikker og annet vann på flaske 
 
 Omfatter produksjon av naturlig mineralvann og 

annet vann tappet på flaske, limonade, appelsin-
drikk, cola, fruktdrikke, tonic mv. 

 
 Produksjon av frukt- og grønnsaksaft grupperes 

under 10.32 Produksjon av juice av frukt og grønn-
saker 

 
 Produksjon av drikkevarer basert på melk gruppe-

res under 10.51 Produksjon av meierivarer 
 
 Produksjon av kaffe-, te- og matéprodukter gruppe-

res under 10.83 Bearbeiding av te og kaffe 
 
 Produksjon av alkoholholdige drikkevarer gruppe-

res under 11.01 - 11.05 
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 Produksjon av alkoholfri vin grupperes under 11.02 
Produksjon av vin 

 
 Produksjon av alkoholfritt øl grupperes under 

11.05 Produksjon av øl 
 
 Produksjon av is til kjøling grupperes under 35.30 

Damp- og varmtvannsforsyning 
 
 Tapping og merking grupperes under hhv. 46.34 

Engroshandel med drikkevarer (som en del av en-
groshandel) og 82.92 Pakkevirksomhet (på hono-
rar- eller kontraktbasis) 

 
12 Produksjon av tobakksvarer 
 
 Omfatter bearbeiding av et jordbrukspro-

dukt, tobakk, til en form, som kan anvendes 
til forbruk. 

 
12.0 Produksjon av tobakksvarer 
 
12.00 Produksjon av tobakksvarer 
 
 Omfatter produksjon av tobakksvarer og varer av 

tobakkserstatninger: sigaretter, sigarettobakk, si-
garer, pipetobakk, skråtobakk, snus, homogeni-
sert eller rekonstituert tobakk 

 
 Omfatter også stripping og gjentørking av tobakk 
 
 Dyrking og etterbehandling av tobakksplanter 

grupperes under hhv. 01.15 Dyrking av tobakk og 
01.63 Etterbehandling av vekster etter innhøsting 

 
13 Produksjon av tekstiler 
 

Omfatter forbehandling og spinning av teks-
tilfibrer og veving av tekstiler, ferdigbehand-
ling av tekstiler og klær, produksjon av fer-
dige tekstilvarer unntatt klær (f.eks. utstyr-
svarer, tepper, rep og tauverk mv.). 

 
 Dyrking av naturlige fibrer grupperes under 

01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, 
jakt og viltstell, mens produksjon av syntetiske 
fibrer er en kjemisk prosess som grupperes un-
der 20.60 Produksjon av kunstfibrer 

 
 Produksjon av klær grupperes under 

14 Produksjon av klær 
 
13.1 Bearbeiding og spinning av tekstil-

fibrer 
 
13.10 Bearbeiding og spinning av tekstil-

fibrer 
 

 Omfatter beredning og spinning av tekstilfibrer. 
Dette kan gjøres på bakgrunn av forskjellige rå-
materialer, f.eks. silke, ull, andre animalske og 
vegetabilske eller syntetiske fibrer, papir eller 
glass mv., bearbeiding av tekstilfibrer: oppspoling 
og vask av silke, avfetting og karbonisering av ull 
og farging av ull, karding av alle former for ani-
malske, vegetabilske og syntetiske fibrer, spinning 
og produksjon av garn eller tråd til veving eller 
sying, til handel eller viderebearbeiding, skaking 
av lin, veving, tvinning, bretting, fletting og dyp-
ping av syntetisk eller regenerert tråd av filament 

 
 Omfatter også produksjon av papirgarn 
 
 Bearbeiding i kombinasjon med jordbruk grupperes 

under 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk, 
jakt og viltstell 

 
 Røyting av planter med vegetabilske tekstilfibrer 

(jute, lin, kokosfibrer mv.) grupperes under 01.16 
Dyrking av fibervekster 

 
 Bomullsegrenering grupperes under 01.63 Etterbe-

handling av vekster etter innhøsting 
 
 Produksjon av syntetiske eller regenererte fibrer og 

tau, garn av enkel tråd (herunder forsterket garn 
og garn til tepper) av syntetiske eller regenererte 
fibrer grupperes under 20.60 Produksjon av kunst-
fibrer 

 
 Produksjon av glassfibrer grupperes under 23.14 

Produksjon av glassfibrer 
 
13.2 Veving av tekstiler 
 
13.20 Veving av tekstiler 
 
 Omfatter veving av tekstiler. Dette kan utføres på 

bakgrunn av forskjellige råmaterialer, f.eks. silke, 
ull, andre animalske, vegetabilske eller syntetiske 
fibrer, papir eller glass mv., produksjon av grov-
vevde stoffer av bomullstype, ulltype, kamgarns-
type eller silketype, herunder fra blandinger av 
regenerert eller syntetisk garn (polypropylen 
mv.), andre grovvevde stoffer av lin, ramie, 
hamp, jute, bastfibrer eller spesialgarn 

 
 Omfatter også produksjon av vevde fløyels-, plysj- 

eller chenillestoffer, frottestoffer, gasstoffer, stof-
fer av glassfibrer, kullstofftråd og aramidtråd, og 
imiterte pelsskinn ved veving 

 
 Produksjon av trikotasjestoffer grupperes under 

13.91 Produksjon av stoffer av trikotasje 
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 Produksjon av gulvbelegg av tekstiler grupperes 
under 13.93 Produksjon av gulvtepper, -matter og 
–ryer 

 
 Produksjon av vevde bånd grupperes under  

13.96 Produksjon av tekstiler for teknisk og indust-
riell bruk 

 
 Produksjon av fiberduk og filt grupperes under 

13.99 Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted 
 
13.3 Etterbehandling av tekstiler 
 
13.30 Etterbehandling av tekstiler 
 
 Omfatter etterbehandling av tekstiler og klær, 

dvs. bleking, farging, beredning og lignende akti-
viteter: bleking og farging av tekstilfibrer, garn, 
stoffer og tekstilvarer, herunder klær, beredning, 
tørking, damping, krymping, reparasjon, sanfori-
sering, mercerisering av tekstiler og tekstilvarer, 
herunder klær 

 
 Omfatter også bleking av jeans, plissering og 

lignende behandling av tekstiler, impregnering, 
belegging, laminering med gummi eller impreg-
nering av innkjøpte klær, silketrykk på tekstilva-
rer og klær 

 
 Produksjon av tekstiler som er impregnert, belagt, 

bekledd eller laminert med gummi, hvor gummi er 
hovedbestanddelen grupperes under 22.19 Produk-
sjon av gummiprodukter ellers 

 
13.9 Produksjon av andre tekstiler 
 
 Omfatter produksjon av produkter av teksti-

ler, bortsett fra klær, f.eks. tekstilvarer, tep-
per, rep, vevde bånd, snorer mv. 

 
13.91 Produksjon av stoffer av trikotasje 
 
 Omfatter produksjon av strikkede eller heklede 

stoffer: fløyels-, plysj- og frottestoffer, nett og 
gardinstoffer strikket på raschelmaskiner eller lig-
nende maskiner og andre stoffer av trikotasje 

 
 Omfatter også produksjon av strikket imitert 

pelsskinn 
 
 Produksjon av nett og gardinstoffer av blonder 

strikket på raschelmaskiner eller lignende maskiner 
grupperes under 13.99 Produksjon av tekstiler ikke 
nevnt annet sted 

 
 Produksjon av strikkede eller heklede klær gruppe-

res under 14.39 Produksjon av andre klær av triko-
tasje 

13.92 Produksjon av tekstilvarer, unntatt 
klær 

 
 Omfatter produksjon av tekstilvarer av ethvert 

tekstilmateriale, herunder av trikotasjestoffer: 
tepper, herunder reisepledd, sengetøy, dekketøy, 
håndklær, vaskekluter og kjøkkenkluter, vattep-
per, dyner, puter, gulvputer, soveposer mv., pro-
duksjon av ferdige boligtekstiler: gardiner, gar-
dinkapper, rullegardiner, sengetepper, presen-
ninger, telt, campingutstyr, seil, markiser, over-
trekk til vare- og lastebiler, maskiner eller møbler, 
flagg, bannere, vimpler, støvkluter, redningsves-
ter, fallskjermer mv. 

 
 Omfatter også produksjon av tekstilstoff til elekt-

riske tepper og håndvevde gobeliner 
 
 Produksjon av tekstiler for teknisk bruk grupperes 

under 13.96 Produksjon av tekstiler til teknisk og 
industriell bruk 

 
13.921 Produksjon av utstyrsvarer 
 
 Omfatter sengetøy, håndklær, vattepper, dyner, 

puter, gardiner mv. 
 
13.929 Produksjon av andre tekstilvarer, 

unntatt klær 
 
 Omfatter soveposer, rullegardiner, overtrekk til 

møbler, presenninger, telt og annet camping-
utstyr, seil, markiser, flagg, bannere og vimpler, 
redningsvester, fallskjermer mv. 

 
13.93 Produksjon av gulvtepper, -matter og 

-ryer 
 
 Omfatter produksjon av gulvbelegg av tekstiler, 

gulvtepper, matter, ryer og fliser 
 
 Omfatter også produksjon av gulvbelegg av nåle-

filt 
 
 Produksjon av gulvtepper og matter av flettemate-

rialer grupperes under 16.29 Produksjon av andre 
trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer 

 
 Produksjon av gulvbelegg av kork grupperes under 

16.29 Produksjon av andre trevarer og varer av 
kork, strå og flettematerialer 

 
 Produksjon av harde gulvbelegg, f.eks. vinyl og 

linoleum grupperes under 22.23 Produksjon av 
byggevarer av plast 

 
13.94 Produksjon av tauverk og nett 
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 Omfatter produksjon av seilgarn, rep og tauverk 
av tekstilfibrer og lignende, også impregnert, 
overtrukket, belagt eller bekledd med gummi el-
ler plast, knyttet nett av seilgarn, rep eller tau-
verk, produksjon av rep og nett; fiskegarn, skips-
fendere, støtputer, lasteslynger, rep eller tau ut-
styrt med metallringer mv. 

 
 Produksjon av hårnett grupperes under 14.19 

Produksjon av klær og tilbehør ellers 
 
 Produksjon av wire grupperes under 25.93 Produk-

sjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer 
 
 Produksjon av håver for sportsfiske grupperes under 

32.30 Produksjon av sportsartikler 
 
13.95 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og 

tekstilvarer, unntatt klær 
13.96  
 Omfatter alle aktiviteter i forbindelse med teksti-

ler og tekstilvarer som ikke er nevnt annet sted i 
næringene 13 Produksjon av tekstiler og 14 Pro-
duksjon av klær, og som innebærer en lang rekke 
prosesser og en lang rekke produserte varer 

 
13.96 Produksjon av tekstiler til teknisk og 

industriell bruk 
  

Omfatter produksjon av vevde bånd, herunder 
bånd bestående av renning uten innslag, men 
som er limt sammen, produksjon av stoffer som 
er impregnert, trukket, belagt eller laminert med 
plast, produksjon av metallisert eller overspunnet 
garn, garn og snorer av gummi, trukket med teks-
til, tekstilgarn og -strimler, trukket, impregnert, 
belagt eller kledd med gummi eller plast, produk-
sjon av strekklerret forsterket med syntetisk garn, 
brannslanger, driv- og transportreimer (med eller 
uten forsterking av metall eller annet materiale), 
sikteduk, filterduk og tekstilvarer til kjøretøyer 

 
 Produksjon av driv- og transportreimer av tekstil, 

garn eller rep, som er impregnert, belagt, kledd el-
ler laminert med gummi hvor gummi er hovedbe-
standdelen, grupperes under 22.19 Produksjon av 
gummiprodukter ellers 

 
 Produksjon av plater av ekspandert gummi eller 

plast kombinert med tekstiler utelukkende til for-
sterking grupperes under hhv. 22.19 Produksjon av 
gummiprodukter ellers og 22.21 Produksjon av 
halvfabrikater av plast 

 
 Produksjon av metalltrådvev grupperes under 

25.93 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting 
og fjærer 

 

13.99 Produksjon av tekstiler ikke nevnt 
annet sted 

 
 Omfatter produksjon av etiketter, emblemer, 

flettede bånd, kvaster, pomponger, filt, tyll og 
broderier i ett stykke, i strimler eller i motiver, 
kalkérlerret, malerlerret, stivt lerret og lignende 
stivede tekstilstoffer, tekstilstoffer belagt med 
gummi eller stivelsesstoffer, tekstilveker, gløde-
nett, trykkfølsomt tekstilbånd, pudderkvaster og 
pulsvanter 

 
 Produksjon av gulvbelegg av nålefilt grupperes 

under 13.93 Produksjon av gulvtepper, -matter og -
ryer 

 
 Produksjon av tekstilvatt og varer av tekstilvatt: 

sanitetsbind og tamponger grupperes under 17.22 
Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettar-
tikler av papir 

 
14 Produksjon av klær 
 
 Omfatter alle former for produksjon (ferdig-

sying og sying etter mål), av alle materialer 
(f.eks. lær, vevde stoffer, stoffer av trikotasje 
mv.), av alle slag klær (f.eks. ytterklær og 
innerklær til menn, kvinner og barn, ar-
beidsklær, fritidsklær mv.) og tilbehør. Det 
skilles ikke mellom klær til voksne og barn 
eller mellom moderne og tradisjonelle klær.  

 
 Omfatter også pelsindustrien (pelsskinn og 

bekledningsartikler). 
 
14.1 Produksjon av klær, unntatt pels-

varer 
 
 Omfatter produksjon av klær av ethvert ma-

teriale og kan være belagt, impregnert eller 
laminert med gummi. 

 
14.11 Produksjon av klær av lær 
 
 Omfatter produksjon av klær av lær eller kunst-

lær, herunder tilbehør av lær til industriarbeidere 
som f.eks. sveiseforklær av lær 

 
 Produksjon av klær av pelsskinn grupperes under 

14.20 Produksjon av pelsvarer 
 
 Produksjon av sportshansker og sportsklær av lær 

grupperes under 32.30 Produksjon av sportsartikler 
 
 Produksjon av brannsikre klær og beskyttelsesklær 

grupperes under 32.99 Annen industriproduksjon 
ikke nevnt annet sted 

 
14.12 Produksjon av arbeidstøy 
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 Produksjon av skotøy grupperes under 15.20 Pro-
duksjon av skotøy 

 
 Produksjon av brannsikre klær og beskyttelsesklær 

grupperes under 32.99 Annen industriproduksjon 
ikke nevnt annet sted 

 
 Reparasjon av klær grupperes under 95.29 Repara-

sjon av andre husholdningsvarer og varer til per-
sonlig bruk 

 
14.13 Produksjon av annet yttertøy 
 
 Omfatter produksjon av andre ytterklær av vevde, 

strikkede eller heklede stoffer, ikke-vevde stoffer 
mv: frakker, dresser, drakter, jakker, bukser mv. 

 
 Omfatter også sying etter mål, og produksjon av 

deler til artiklene nevnt ovenfor 
 
 Produksjon av klær av pelsskinn, unntatt hodeplagg 

grupperes under 14.20 Produksjon av pelsvarer 
 
 Produksjon av klær av gummi eller plast, som ikke 

er sydd sammen, men limt sammen grupperes un-
der hhv. 22.19 Produksjon av gummiprodukter el-
lers og 22.29 Produksjon av plastprodukter ellers 

 
 Produksjon av brannsikre klær og beskyttelsesklær 

grupperes under 32.99 Annen industriproduksjon 
ikke nevnt annet sted 

 
 Reparasjon av klær grupperes under 95.29 Repara-

sjon av andre husholdningsvarer og varer til per-
sonlig bruk  

 
14.14 Produksjon av undertøy og innertøy 
 
 Omfatter produksjon av innertøy, undertøy og 

natt-tøy av vevde, strikkede eller heklede stoffer, 
blonder mv: skjorter, T-shirts, underbukser, tru-
ser, pyjamas, nattkjoler, morgenkåper, bluser, 
underskjørt, BH-er, korsetter mv. 

 
 Reparasjon av klær grupperes under 95.29 Repara-

sjon av andre husholdningsvarer og varer til per-
sonlig bruk 

 
14.19 Produksjon av klær og tilbehør ellers 
 
 Omfatter produksjon av babytøy, treningsdrakter, 

skidrakter, badetøy mv., hatter, luer og caps,  
annet tilbehør til klær som hansker, belter, sjal, 
slips, halstørkler, hårnett mv. 

 
 Omfatter også produksjon av hodeplagg av pels-

skinn, skotøy av tekstil uten såle og deler til de 
ovenfor nevnte produkter 

 Produksjon av hodeplagg til sportsbruk grupperes 
under 32.30 Produksjon av sportsartikler 

 
 Produksjon av verneplagg for bruk på hodet (unn-

tatt hodeplagg til sportsbruk) grupperes under 
32.99 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 
sted 

 
 Produksjon av brannsikre klær og beskyttelsesklær 

grupperes under 32.99 Annen industriproduksjon 
ikke nevnt annet sted 

 
 Reparasjon av klær grupperes under 95.29 Repara-

sjon av andre husholdningsvarer og varer til per-
sonlig bruk 

 
14.2 Produksjon av pelsvarer 
 
14.20 Produksjon av pelsvarer 
 
 Omfatter produksjon av klær og tilbehør av pels-

skinn, sammensydde pelsskinn, f.eks. rykket pels-
skinn, plater, matter, striper mv. og diverse varer 
av pelsskinn: tepper, gulvputer uten fyll og pusse- 
og polérkluter til industriell bruk 

 
 Produksjon av rå pelsskinn grupperes under hhv. 

01.4 Husdyrhold og 01.70 Jakt, viltstell og tjenes-
ter tilknyttet jakt og viltstell 

 
 Produksjon av rå huder og skinn grupperes under 

10.11 Bearbeiding og konservering av kjøtt 
 
 Produksjon av imiterte pelsskinn (langhåret tekstil-

stoff, vevd eller strikket) grupperes under hhv. 
13.20 Veving av tekstiler og 13.91 Produksjon av 
stoffer av trikotasje 

 
 Produksjon av pelshatter og -luer grupperes under 

14.19 Produksjon av klær og tilbehør ellers 
 
 Produksjon av klær (delvis av skinn) grupperes 

under 14.19 Produksjon av klær og tilbehør ellers 
 
 Beredning og farging av pelsskinn grupperes under 

15.11 Beredning av lær og beredning og farging av 
pelsskinn 

 
 Produksjon av støvler eller sko (delvis av pelsskinn) 

grupperes under 15.20 Produksjon av skotøy 
 
14.3 Produksjon av klær av trikotasje 
 
14.31 Produksjon av strømpevarer 
 
 Omfatter produksjon av strømpevarer, herunder 

sokker, tights og strømpebukser 
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14.39 Produksjon av andre klær av  
trikotasje 

 
 Omfatter produksjon av strikkede eller heklede 

ferdigvarer og andre ferdigvarer: pullovere, car-
digans, jerseytrøyer, vester og lignende varer 

 
 Produksjon av stoffer av trikotasje grupperes under 

13.91 Produksjon av stoffer av trikotasje 
 
 Produksjon av strømpevarer grupperes under 14.31 

Produksjon av strømpevarer 
 
15 Produksjon av lær og lærvarer 
 
 Omfatter beredning og farging av pelsskinn 

og omdanning av huder til lær ved garving 
eller beredning og bearbeiding av lær til pro-
dukter til sluttbruker. 

 
 Omfatter også produksjon av lignende pro-

dukter av andre materialer (imitert lær eller 
andre former for kunstlær), f.eks. gummifot-
tøy, reiseartikler av tekstil mv. Produkter av 
kunstlær er inkludert her pga. at de produse-
res på noenlunde samme måte som lærvarer 
(f.eks. reiseeffekter) og ofte produseres de 
av samme enhet. 

 
15.1 Beredning av lær, produksjon av rei-

seeffekter og salmakerartikler og be-
redning og farging av pelsskinn 

 
 Omfatter produksjon av lær og pelsskinn og 

varer av lær og pelsskinn. 
 
15.11 Beredning av lær, og beredning og 

farging av pelsskinn 
 
 Omfatter garving, farging og beredning av huder 

og skinn, produksjon av semsket, pergamentbe-
handlet lær, lakklær, metallisert lær, kunstlær, 
avskraping, ferdigberedning, garving, klipping, 
rykking og farging av pelsskinn og hårbekledde 
huder 

 
 Produksjon av huder og skinn som en integrert del 

av oppdrett av dyr grupperes under 01.4 Husdyr-
hold 

 
 Produksjon av huder og skinn som en integrert del 

av slakting grupperes under 10.11 Bearbeiding og 
konservering av kjøtt 

 
 Produksjon av klær av lær grupperes under 14.11 

Produksjon av klær av lær 
 

 Produksjon av imitert lær som ikke er basert på 
naturlær grupperes under hhv. 22.19 Produksjon 
av gummiprodukter ellers og 22.29 Produksjon av 
plastprodukter ellers 

 
15.12 Produksjon av reiseeffekter og sal-

makerartikler 
 
 Omfatter produksjon av kofferter, håndvesker o.l. 

av lær, kunstlær eller et annet materiale, f.eks. 
plater og folier av plast, tekstilmaterialer, vulka-
niserte fibrer av papp eller kartong og hvor det 
brukes samme teknologi som for lær, produksjon 
av sadler og seletøy, urremmer av ikke-
metallholdig materiale (f.eks. stoff, lær, plast), 
diverse varer av lær eller kunstlær: drivreimer, 
pakninger mv., skolisser av lær og ridepisker 

 
 Produksjon av klær av lær grupperes under 14.11 

Produksjon av klær av lær 
 
 Produksjon av hansker, hatter og luer av lær grup-

peres under 14.19 Produksjon av klær og tilbehør 
ellers 

 
 Produksjon av skotøy grupperes under 15.20 Pro-

duksjon av skotøy 
 
 Produksjon av sykkelseter grupperes under 30.92 

Produksjon av sykler og invalidevogner 
 
 Produksjon av urremmer av edelt metall grupperes 

under 32.12 Produksjon av gull- og sølvvarer og 
lignende artikler 

 
 Produksjon av urremmer av uedelt metall grupperes 

under 32.13 Produksjon av bijouteri og lignende 
artikler 

 
 Produksjon av linjemontørers støttebelter og andre 

arbeidsbelter grupperes under 32.99 Annen indust-
riproduksjon ikke nevnt annet sted 

 
15.2 Produksjon av skotøy 
 
15.20 Produksjon av skotøy 
 
 Omfatter produksjon av vanlig skotøy av alle slag 

materialer og produsert etter ulike metoder, her-
under støping, produksjon av deler til skotøy som 
overlær, ytter- og innersåler, hæler mv. og gama-
sjer og lignende produkter 

 
 Produksjon av skotøy av tekstiler uten såle gruppe-

res under 14.19 Produksjon av klær og tilbehør 
 ellers 
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 Produksjon av deler av tre til skotøy (f.eks. hæler og 
lester) grupperes under 16.29 Produksjon av andre 
trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer 

 
 Produksjon av gummistøvler, -hæler, -såler og 

andre deler av gummi til skotøy grupperes under 
22.19 Produksjon av gummiprodukter ellers 

 
 Produksjon av deler av plast til skotøy grupperes 

under 22.29 Produksjon av plastprodukter ellers 
 
 Produksjon av skistøvler grupperes under 32.30 

Produksjon av sportsartikler 
 
 Produksjon av ortopediske sko grupperes under 

32.50 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

 
16 Produksjon av trelast og varer av tre, 

kork, strå og flettematerialer, unn-
tatt møbler 

 
 Omfatter produksjon av treprodukter som 

tømmer, kryssfinér, finér, treemballasje, tre-
gulv, bjelker og prefabrikerte bygninger. Pro-
duksjonsprosessen omfatter saging, høvling, 
forming, laminering og samling av trepro-
dukter helt fra tømmer som sages til plan-
ker, eller tømmer som kan tilskjæres ytterli-
gere eller formes ved hjelp av dreiebenker 
eller annet bearbeidingsverktøy. Tømmeret 
eller andre former for tre kan også etterpå 
høvles eller på annen måte bearbeides og 
settes sammen til ferdige produkter som 
f.eks. treemballasje. Med unntak av sagbruk 
er denne næringen delt opp i næringshoved-
grupper hovedsakelig etter hva slags produk-
ter som produseres. 

 
 Produksjon av møbler grupperes under 31.0 

Produksjon av møbler 
 
 Montering av forskjellig utstyr av tre gruppe-

res under hhv. 43.32 Snekkerarbeid, 43.33 
Gulvlegging og tapetsering og 43.39 Annen 
ferdiggjøring av bygninger 

 
16.1 Saging, høvling og impregnering av 

tre 
 
16.10 Saging, høvling og impregnering av 

tre 
 
 Omfatter saging, høvling og maskinbearbeiding 

av tre, kutting, barking eller tilhogging av stam-
mer, produksjon av jernbanesviller av tre, pro-
duksjon av ikke-sammensatte parkettstaver, tre-
ull, tremel, treflis og trespon 

 Omfatter også tørking av tre og impregnering 
eller kjemisk behandling av tre med preserve-
ringsmiddel eller med andre materialer 

 
 Avvirking og produksjon av rundtømmer grupperes 

under 02.20 Avvirking 
 
 Produksjon av finérplater, som er tynne nok til og 

brukes til kryssfinér, plater og paneler grupperes 
under 16.21 Produksjon av finérplater og andre 
bygnings- og møbelplater av tre 

 
 Produksjon av takstoler, ramme- og møbellister 

grupperes under 16.232 Produksjon av bygningsar-
tikler 

 
 Produksjon av ved eller pellets grupperes under 

16.29 Produksjon av andre trevarer og varer av 
kork, strå og flettematerialer 

 
16.2 Produksjon av tre, kork, strå og flet-

tematerialer 
 
 Omfatter produksjon av produkter av tre, 

kork, strå eller flettematerialer, herunder 
grunnformer og sammensatte produkter. 

 
16.21 Produksjon av finérplater og andre 

bygnings- og møbelplater av tre 
 
 Omfatter produksjon av finérplater, som er tynne 

nok til og brukes til finérarbeid, kryssfinér eller 
andre formål: bearbeidet, farget, belagt, impreg-
nert, forsterket med papir eller stoff produsert 
som motiver, produksjon av kryssfinér, finérpane-
ler og lignende laminerte treplater, OSB-plater og 
andre finérplater, limtre og laminert finér 

 
16.22 Produksjon av sammensatte parkett-

staver 
 
 Omfatter produksjon av parkettstaver, lister mv. 

av tre som kan samles til paneler 
 
 Produksjon av ikke-sammensatte parkettstaver 

grupperes under 16.10 Saging, høvling og impreg-
nering av tre 

 
16.23 Produksjon av andre bygningsartik-

ler 
 
 Omfatter produksjon av trevarer som hovedsake-

lig skal brukes i bygge- og anleggssektoren: bjel-
ker, taksperrer, dragere, prefabrikerte tresperrer 
(limt og satt sammen med metall), dører, vindu-
er, skodder, trapper, gelendere, ramme- og mø-
bellister og takstoler, prefabrikerte bygninger el-
ler bygningselementer av tre, f.eks. saunaer, mo-
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bile brakker og skillevegger av tre (unntatt fritt-
stående) 

 
 Produksjon av kjøkkenskap, bokreoler og klesskap 

grupperes under hhv. 31.01 Produksjon av kontor- 
og butikkmøbler, 31.02 Produksjon av kjøkken-
møbler og 31.09 Produksjon av møbler ellers 

 
 Produksjon av frittstående skillevegger av tre grup-

peres under hhv. 31.01 Produksjon av kontor- og 
butikkmøbler, 31.02 Produksjon av kjøkkenmøbler 
og 31.09 Produksjon av møbler ellers 

 
16.231 Produksjon av monteringsferdige hus 
 
 Omfatter prefabrikerte hus og 

bygningselementer 
 
 Oppføring av monteringsferdige hus grupperes 

under 41.20 Oppføring av bygninger 
 
16.232 Produksjon av bygningsartikler 
 
 Omfatter dører, vinduer, møbellister, rammer, 

trapper, takstoler mv. 
 
 Produksjon av kontor- og butikkmøbler grupperes 

under 31.01 Produksjon av kontor- og butikkmøb-
ler 

 
16.24 Produksjon av treemballasje 
 
 Omfatter produksjon av bokser, kasser, tromler 

og lignende treemballasje, paller av tre, tønner, 
kar, baljer, bøtter og kabeltromler 

 
 Produksjon av reiseeffekter grupperes under  

15.12 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartik-
ler 

 
 Produksjon av kasser av flettematerialer grupperes 

under 16.29 Produksjon av andre trevarer og varer 
av kork, strå og flettematerialer 

 
16.29 Produksjon av andre trevarer og va-

rer av kork, strå og flettematerialer 
 
 Omfatter produksjon av diverse treprodukter som 

håndtak og skaft av tre til verktøy, koster, og 
børster, blokker og lester av tre til støvler og sko, 
klesbaljer, husholdningsartikler og kjøkkenutstyr 
av tre, statuetter og pyntegjenstander av tre, inn-
lagt tre og tremosaikk, esker, skrin og etuier til 
smykker eller bestikk og lignende produkter, spo-
ler, bobiner, garnruller og lignende produkter av 
dreid tre og andre trevarer, bearbeiding av natur-
kork, produksjon av sammenpresset kork, pro-
duksjon av produkter av naturkork eller sammen-

presset kork, herunder gulvbelegg, produksjon av 
flettede snorer og produkter av flettematerialer: 
matter, tepper, skjermer, kasser mv., kurvmaker-
artikler, produksjon av ved eller pellets til fyring 
(av presset tre eller erstatningsmaterialer som 
kaffegrut og soyabønnegrums), speil- og bilde-
rammer av tre, malerirammer, deler av tre til sko-
tøy (f.eks. hæler og lester), håndtak til paraplyer, 
spaserstokker og lignende varer 

 
 Produksjon av gulvtepper og matter av tekstilmate-

rialer grupperes under 13.93 Produksjon av gulv-
tepper, -matter og -ryer 

 
 Produksjon av reiseeffekter grupperes under 15.12 

Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 
 
 Produksjon av tresko grupperes under 15.20 Pro-

duksjon av skotøy 
 
 Produksjon av fyrstikker grupperes under 20.51 

Produksjon av eksplosiver 
 
 Produksjon av urkasser grupperes under 26.52 

Produksjon av klokker og ur 
 
 Produksjon av spoler og bobiner av tre som brukes i 

tekstilmaskiner grupperes under 28.94 Produksjon 
av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og 
lærvareindustri 

 
 Produksjon av møbler grupperes under 31.0 Pro-

duksjon av møbler 
 
 Produksjon av leker av tre grupperes under 32.40 

Produksjon av spill og leker 
 
 Produksjon av koster og børster grupperes under 

32.91 Produksjon av koster og børster 
 
 Produksjon av likkister grupperes under 32.99 

Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 
 

Produksjon av redningsvester av kork gruppes un-
der 32.99 Annen industriproduksjon ikke nevnt 
annet sted 

 
17 Produksjon av papir og papirvarer 
 
 Omfatter produksjon av papirmasse, papir 

og bearbeidede papirprodukter. Produksjo-
nen av disse er samlet under ett av den 
grunn at de utgjør en rekke vertikale proses-
ser. En enhet utfører ofte flere enn én av dis-
se prosessene. Produksjonsprosessen kan 
grovt deles opp i tre aktiviteter: Ved produk-
sjon av papirmasse atskilles cellulosefibrene 
fra andre urenheter i treet eller brukt papir 
løses opp, trykkfarger fjernes og det blandes 
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med mindre mengder reagenser som forster-
ker fiberbindingen. Ved produksjon av papir 
holdes papirmassen over en løpende duk og 
på den måten lages et ark. Bearbeidede pa-
pirprodukter lages av papir og andre materi-
aler ved hjelp av forskjellige teknikker. Pa-
pirprodukter med trykk (f.eks. tapet, gave-
papir mv.) hører også inn under denne 
næringen når hovedformålet ikke er den 
trykte teksten. 

 
 Produksjon av papirmasse, papir og papp 

grupperes i næringshovedgruppe 17.1 Produk-
sjon av papirmasse, papir og papp, mens de 
andre nærings-hovedgruppene i denne 
næringen omfatter produksjon av ytterligere 
bearbeidd papir og papirprodukter. 

 
17.1 Produksjon av papirmasse, papir og 

papp 
 
17.11 Produksjon av papirmasse 
  

Omfatter produksjon av bleket, halvbleket eller 
ubleket papirmasse ved mekaniske, kjemiske 
(oppløsning eller ikke oppløsning) eller halvkje-
miske prosesser, produksjon av papirmasse av 
bomullslinters og fjerning av trykkfarger i forbin-
delse med produksjon av papirmasse fra avfalls-
papir 

 
17.12 Produksjon av papir og papp 
 
 Omfatter produksjon av papir og papp til videre 

industriell bearbeiding 
 
 Omfatter også overtrekking, belegging og im-

pregnering av papir og papp, produksjon av krep-
pet eller plissert papir, laminater og folier hvis de 
er laminert med papir eller papp, håndlaget pa-
pir, avispapir og annet trykket papir eller skrive-
papir, cellulosevatt og cellulosefiberduk, karbon-
papir og stensilpapir i ruller eller store ark 

 
 Produksjon av bølgepapp og kartong grupperes 

under 17.21 Produksjon av bølgepapp og emballa-
sje av papir og papp 

 
 Produksjon av viderebearbeidede varer av papir, 

papp eller papirmasse grupperes under hhv. 17.22 
Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettar-
tikler av papir, 17.23 Produksjon av kontorartikler 
av papir, 17.24 Produksjon av tapeter og 17.29 
Produksjon av varer av papir og papp ellers 

 
 Produksjon av belagt eller impregnert papir og hvor 

beleggingen eller impregneringen er hovedbestand-
delen, grupperes i den næringsgruppen hvor pro-

duksjonen av beleggingen eller impregneringen er 
gruppert 

 
 Produksjon av slipepapir grupperes under 23.91 

Produksjon av slipestoffer 
 
17.2 Produksjon av varer av papir og papp 
 
17.21 Produksjon av bølgepapp og  

emballasje av papir og papp 
 
 Omfatter produksjon av kartong, bølgepapp og 

emballasje av kartong og bølgepapp, sammen-
leggbare esker og kartonger, emballasje av ho-
mogen kartong og annen emballasje av papir og 
papp, sekker og poser av papir og kartotekbokser 
og lignende varer 

 
 Produksjon av konvolutter grupperes under 17.23 

Produksjon av kontorartikler av papir 
 
 Produksjon av støpte eller pressede varer av papir-

masse (f.eks. eggekartonger og støpte plater av pa-
pirmasse) grupperes under 17.29 Produksjon av 
varer av papir og papp ellers 

 
17.22 Produksjon av husholdnings-, sani-

tær- og toalettartikler av papir 
 
 Omfatter produksjon av husholdningsartikler, 

toalettartikler og artikler av cellulosevatt: rense-
servietter, lommetørkler, håndklær, servietter, 
toalettpapir, sanitetsbind og -tamponger, bleier 
og bleieinnlegg, kopper, fat, tallerkner og brett, 
produksjon av tekstilvatt og varer av tekstilvatt: 
sanitetsbind, tamponger mv. 

 
 Produksjon av cellulosevatt grupperes under 17.12 

Produksjon av papir og papp 
 
17.23 Produksjon av kontorartikler av pa-

pir 
 
 Omfatter produksjon av varer ferdig til bruk: 

avispapir, skrivepapir, printerpapir, selvkopieren-
de papir, stensiler, karbonpapir og papir belagt 
med klebestoff ferdig til bruk, konvolutter og 
brevkort, esker, lommer, mapper, brevmapper 
med innhold av et utvalg av kontorartikler, kon-
torartikler til undervisning og handel (notisbøker, 
ringpermer, kartoteker, regnskapsbøker, formula-
rer mv.) når den trykte teksten ikke er hovedfor-
målet 

 
 Trykking grupperes under 18.1 Trykking og tjenes-

ter tilknyttet trykking 
 
17.24 Produksjon av tapeter 
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 Omfatter produksjon av tapeter og lignende vegg-
bekledning, herunder vinylbelagt tapet og tekstil-
tapet 

 
 Produksjon av papir og papp i bulk grupperes un-

der 17.12 Produksjon av papir og papp 
 
 Produksjon av plasttapet grupperes under 22.29 

Produksjon av plastprodukter ellers 
 
17.29 Produksjon av varer av papir og papp 

ellers 
 
 Omfatter produksjon av etiketter, filtrerpapir og -

papp, bobiner, spoler mv. av papir og papp, egge-
kartonger og annen støpt emballasje av papirmas-
se mv., produksjon av festartikler av papir og jac-
quardkort av papir og papp 

 
 Produksjon av kortstokk grupperes under 32.40 

Produksjon av spill og leker 
 
 Produksjon av spill og leker av papir og papp grup-

peres under 32.40 Produksjon av spill og leker 
 
18 Trykking og reproduksjon av  

innspilte opptak 
 
 Omfatter trykking av produkter som aviser, 

bøker, tidsskrifter, formularer, gratulasjons-
kort og andre varer. Omfatter også hjelpeak-
tiviteter som bokbinding, produksjon av 
trykkplater og data imaging. De hjelpeaktivi-
tetene som er tatt med her, er en integrert 
del av trykkerivirksomhet, og et produkt (en 
trykkplate, en innbundet bok eller en diskett 
eller datafil), som er en integrert del av tryk-
kerivirksomheten fremkommer nesten alltid 
ved disse aktivitetene. De prosessene som 
brukes innenfor trykkerivirksomhet, omfat-
ter en rekke metoder for å overføre et bilde 
fra en plate, skabelon eller datafil til et me-
dium som f.eks. papir, plast, metall, tekstiler 
eller tre. Den mest utbredte av disse meto-
dene er å overføre bilde fra en plate eller en 
skabelon til mediet ved litografi, dyptrykk, 
serigrafitrykk eller det som er mindre vanlig, 
at disse forskjellige aktivitetene utføres i 
samme enhet. 

 
 Omfatter også reproduksjon av innspilte 

medier som CD-er, videoopptak, software på 
disketter, CD-er eller bånd, grammofonpla-
ter mv. 

 
 Forlagsvirksomhet grupperes under nærings-

hovedområde J Informasjon og kommunika-
sjon 

18.1 Trykking og tjenester tilknyttet tryk-
king 

 
 Omfatter trykking av aviser, bøker, tidsskrif-

ter, formularer, gratulasjonskort og andre 
varer. 

 
 Omfatter også hjelpeaktiviteter som bokbin-

ding, produksjon av trykkplater og data 
imaging. Trykkingen kan skje med forskjelli-
ge teknikker og på forskjellige materialer. 

 
18.11 Trykking av aviser 
 
 Omfatter også trykking av andre tidsskrifter som 

kommer ut minst fire ganger i uka 
 
 Utgivelse av trykksaker grupperes under 58.1 Utgi-

velse av bøker, tidskrifter og annen forlagsvirksom-
het 

 
 Fotokopiering av dokumenter grupperes under 

82.19 Fotokopiering, forberedelse av dokumenter 
og andre spesialiserte kontortjenester 

 
18.12 Trykking ellers 
 
 Omfatter trykking av magasiner og andre tids-

skrifter som gis ut mindre enn fire ganger i uka, 
trykking av bøker og brosjyrer, notehefter og par-
titurer, kart, atlaser, plakater, reklamekataloger, 
prospekter og annet trykt reklamemateriell, fri-
merker, gebyrmerker, identitetskort, sjekkhefter 
og andre verdipapirer, smartkort, albumer, dag-
bøker, kalendere og andre kommersielle trykksa-
ker, personlig brevark og andre trykksaker av ko-
pipresse, offset, fotogravyre, flexotrykk, serigrafi-
trykk og andre trykkemetoder, kopieringsmaski-
ner, printere, pregemaskiner mv. inkl. hurtigtryk-
king, trykking direkte på tekstiler, plast, glass, 
metall, tre og keramikk 

 
 Omfatter også trykking av etiketter og merkelap-

per (litografi, dyptrykk, flexotrykk mv.) 
 
 Silketrykk på tekstilvarer og klær grupperes under 

13.30 Etterbehandling av tekstiler 
 
 Produksjon av kontorartikler (notisbøker, ringper-

mer, kartotekkort, regnskapsbøker, formularer 
mv.), når den trykte teksten ikke er hovedformålet, 
grupperes under 17.23 Produksjon av kontorartik-
ler av papir 

 
 Utgivelse av trykksaker grupperes under 58.1 Utgi-

velse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirk-
somhet 
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18.13 Ferdiggjøring før trykking og publi-
sering 

 
 Omfatter datainput: montering, setting, fotoset-

ting, datainput, herunder scanning og optisk 
gjenkjenning av tegn, elektronisk ombrekking; 
fremstilling av dokumenter, skjermredigering og 
alle andre aktiviteter i forbindelse med produk-
sjon av originaler; forberedelse av digitale data 
f.eks. forbedring, utvelging, lenking av digitale 
data;databehandling til multimediaapplikasjoner 
(f.eks. tekst, lyd, bilde); forberedelse av datafiler 
til bruk i forskjellige mediaapplikasjoner (tryk-
king på papir, cd-rom, Internett); digital data-
overføring; produksjon av trykkplater, herunder 
imagesetting og platesetting (til trykkemetodene 
kopipresse og offset); forberedelse av sylindere: 
gravering eller etsing av sylindere til dyptrykk; 
plateprosesser: direkte på plate ("computer to 
plate", CPT) (også fotopolymerplater), plater og 
matriser til relieffpreging eller -trykk; annen fer-
digbehandling som f.eks. gravering eller stemp-
ling, trykking i blindeskrift, hulling og boring, 
preging, lakkering og laminering, kollasjonering 
og innfalsing, kunstnerisk arbeid herunder lito-
grafisk stein og forberedte tresnitt; produksjon av 
presentasjonsmedier, f.eks. overheadtransparen-
ter og andre digitale presentasjonsformer, utar-
beiding av trykkeriprodukter, f.eks. skisser, lay-
out, dummier mv.; korrekturtrykking 

 
 Spesialisert designvirksomhet grupperes under 

74.10 Spesialisert designvirksomhet 
 
18.14 Bokbinding og tilknyttede tjenester 
 
 Omfatter forlagsinnbinding, prøvemontering og 

viderebearbeiding som hjelpeaktivitet til trykking 
f.eks. forlagsinnbinding av bøker, brosjyrer, ma-
gasiner, kataloger mv., ved bretting, klipping og 
tilskjæring, samling, hefting, klebebinding, til-
skjæring og belegging, liming, kollasjonering, 
tråkling, trykking med gull, spiralhefting og plast-
innbinding; innbinding og ferdigbearbeiding av 
trykt papir eller papp ved bretting, stempling, bo-
ring, hulling, perforering, preging, liming og la-
minering; tjenester i tilknytning til ferdigbearbei-
ding av cd-rom-er, tjenester i tilknytning til post-
utsendinger som f.eks. individuell tilpasning, for-
beredelse av konvolutter og sending 

 
18.2 Reproduksjon av innspilte opptak 
 
18.20 Reproduksjon av innspilte opptak 
 
 Omfatter reproduksjon av masterkopier av gram-

mofonplater, CD-er og lydbånd med musikk eller 
andre lydopptak, reproduksjon av masterkopier 

av grammofonplater, DVD-er og videobånd med 
spillefilm og andre video-opptak, reproduksjon av 
masterkopier av software og data på disketter, cd-
rom-er og bånd 

 
 Reproduksjon av trykksaker grupperes under hhv. 

18.11 Trykking av aviser og 18.12 Trykking ellers 
 
 Utgivelse av standard programvare grupperes under 

58.2 Utgivelse av programvare 
 
 Produksjon og distribusjon av spillefilm, videofilm 

og spillefilm på DVD eller lignende medier gruppe-
res under hhv. 59.11 Produksjon av film, video og 
fjernsynsprogrammer, 59.12 Etterarbeid knyttet til 
produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer 
og 59.13 Distribusjon av film, video og fjernsyns-
programmer 

 
 Reproduksjon av spillefilm med henblikk på distri-

busjon til kinoer grupperes under 59.12 Etterarbeid 
knyttet til produksjon av film, video og fjernsyns-
programmer 

 
 Produksjon av masterkopier til grammofonplater 

eller lydmateriale grupperes under 59.20 Produk-
sjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 

 
19 Produksjon av kull- og raffinerte pet-

roleumsprodukter 
 
 Omfatter bearbeiding av råolje og kull til 

anvendelige produkter. Den viktigste proses-
sen er oljeraffinering som innebærer utskil-
ling av råoljen i forskjellige mellomproduk-
ter ved prosesser som krakking og destille-
ring. 

 
 Omfatter også produksjon av karakteristiske 

produkter for egen regning (f.eks. koks, bu-
tan, propan, bensin, petroleum, fyringsolje 
mv.) og tjenesteyting i form av bearbeiding 
(f.eks. kundespesifisert raffinering mv.). 
Næringen omfatter produksjon av gasser 
som f.eks. etan, propan, og butan som pro-
dukter av oljeraffinerier. 

 
 Utvinning av naturgass (metan, etan, butan 

eller propan) grupperes under 06.20 Utvin-
ning av naturgass 

 
 Produksjon av petrokjemiske produkter av 

raffinert råolje grupperes under næring 20 
Produksjon av kjemikalier og kjemiske pro-
dukter 

 
 Produksjon av industrigasser grupperes under 

20.11 Produksjon av industrigasser 
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 Produksjon av slike gasser i andre enheter 
grupperes under 20.14 Produksjon av andre 
organiske kjemiske råvarer 

 
 Produksjon av brenngass, unntatt oljegasser 

(f.eks. kullgass, vanngass, generatorgass, gass-
verkgass) grupperes under 35.21 Produksjon 
av gass 

 
19.1 Produksjon av kullprodukter 
 
19.10 Produksjon av kullprodukter 
 
 Omfatter drift av koksverk, produksjon av koks og 

halvkoks, bek og bekkoks, koksovnsgass, råkull og 
brunkulltjære og agglomerering av kull 

 
 Produksjon av briketter av kull til brensel grupperes 

under 19.20 Produksjon av raffinerte petroleums-
produkter 

 
19.2 Produksjon av raffinerte petroleums-

produkter 
 
19.20 Produksjon av raffinerte petroleums-

produkter 
 
 Omfatter produksjon av flytende eller gassformi-

ge brenselsstoffer eller andre produkter fra råolje, 
bituminøse mineraler eller deres fraksjonerings-
produkter. Mineraloljeraffinering omfatter en el-
ler flere av følgende aktiviteter: fraksjonering, 
destillering av råolje og spalting; produksjon av 
motorbrennstoff: bensin, petroleum mv., produk-
sjon av brennstoff: lett, middels og tung brensel-
olje, gassraffinering som f.eks. etan, propan, bu-
tan mv., oljebaserte smøreoljer eller -fett herun-
der spillolje, produksjon av produkter til den pet-
rokjemiske industrien og til produksjon av vei-
dekke, produksjon av diverse produkter: mine-
ralsk terpentin, vaselin, parafin, råoljebriketter og 
blandinger av biobrenselstoff, dvs. blandinger av 
alkoholer med råolje (f.eks. en blanding av 90 
prosent blyfri bensin og 10 prosent etylalkohol) 

 
 Omfatter også torvbriketter, magre kull- og brun-

kullbriketter 
 
20 Produksjon av kjemikalier og kjemis-

ke produkter 
 
 Omfatter omdanning av organiske og uorga-

niske råmaterialer ved hjelp av en kjemisk 
prosess og danning av produkter. Det skilles 
mellom produksjon av basiskjemikalier som 
utgjør den første industrigruppen og pro-
duksjon av mellomprodukter og ferdige pro-
dukter som produseres ved en videre bear-

beiding av basiskjemikalier som utgjør resten 
av industrigruppene. 

 
20.1 Produksjon av kjemiske råvarer, 

gjødsel og nitrogenforbindelser, ba-
sisplast og syntetisk gummi 

 
20.11 Produksjon av industrigasser 
 
 Omfatter produksjon av flytende eller komprimer-

te, uorganiske industrigasser eller medisinske gas-
ser: usammensatte gasser, flytende eller kompri-
mert luft, kjølegasser, blandede industrigasser, 
inaktive gasser som f.eks. kulldioksid og isole-
ringsgasser 

 
 Utvinning av metan, etan, butan eller propan grup-

peres under 06.20 Utvinning av naturgass 
 
 Produksjon av brenngasser som f.eks. etan, butan 

eller propan på et oljeraffineri grupperes under 
19.20 Produksjon av raffinerte petroleumsproduk-
ter 

 
 Produksjon av gassformige brennstoffer fra kull, 

avfall mv. grupperes under 35.21 Produksjon av 
gass 

 
20.12 Produksjon av fargestoffer og pig-

menter 
 
 Omfatter produksjon av fargestoffer og pigmenter 

av ethvert materiale i ubearbeidet form eller i 
form av konsentrater 

 
 Omfatter også produksjon av den type produkter 

som brukes som fluorescerende blekemidler eller 
som luminoforer 

 
 Produksjon av tilberedte farger og pigmenter grup-

peres under 20.30 Produksjon av maling og lakk, 
trykkfarger og tetningsmidler 

 
20.13 Produksjon av andre uorganiske kje-

mikalier 
 
 Omfatter produksjon av kjemikalier ved hjelp av 

grunnleggende prosesser. (Produktene som fram-
kommer ved disse prosessene er vanligvis separa-
te kjemiske elementer eller separate kjemiskdefi-
nerte forbindelser); kjemiske elementer (unntatt 
industrigasser og basismetaller), uorganiske syrer 
(unntatt salpetersyre), baser, lut og andre uorga-
niske baser (unntatt ammoniakk), og andre 
uorganiske forbindelser, røsting av svovelkis og 
produksjon av destillert vann 

 
 Omfatter også berikelse av uran- og thoriummalm 
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 Produksjon av industrigasser grupperes under 
20.11 Produksjon av industrigasser 

 
 Produksjon av kvelstoffgjødning og nitrogenforbin-

delser grupperes under 20.15 Produksjon av gjød-
sel, nitrogenforbindelser og vekstjord 

 
 Produksjon av ammoniakk grupperes under 20.15 

Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og 
vekstjord 

 
 Produksjon av ammoniumklorid grupperes under 

20.15 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser 
og vekstjord 

 
 Produksjon av nitriter og nitrater av kalium grup-

peres under 20.15 Produksjon av gjødsel, nitrogen-
forbindelser og vekstjord 

 
 Produksjon av ammoniumkarbonater grupperes 

under 20.15 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbin-
delser og vekstjord 

 
 Produksjon av aromatisk destillert vann grupperes 

under 20.53 Produksjon av eteriske oljer 
 
 Produksjon av basismetaller grupperes under 

næring 24 Produksjon av metaller 
 
20.14 Produksjon av andre organiske kje-

miske råvarer 
 
 Omfatter fremstilling av kjemikalier ved hjelp av 

grunnleggende prosesser som f.eks. termisk krak-
ning og destillasjon. Resultatet av disse prosesse-
ne er vanligvis separate kjemiske elementer eller 
separate kjemiskdefinerte forbindelser; produk-
sjon av organiske basiskjemikalier: asykliske kar-
bonhydrider, mettede og umettede, sykliske kar-
bonhydrider, mettede og umettede, asykliske og 
sykliske alkoholer, mono- og polykarboksylsyrer, 
herunder eddiksyre, andre oksygenholdige for-
bindelser, herunder aldehyder, ketoner, kinoner, 
og to eller flere oksygenholdige forbindelser, syn-
tetisk glycerol, organiske nitrogenholdige forbin-
delser, herunder aminer, gjæring av sukkerrør, 
mais eller lignende produksjon av alkohol og es-
tere, andre organiske forbindelser, herunder tre-
destilla-sjonsprodukter (f.eks. trekull mv.), pro-
duksjon av syntetisk aromatiske produkter og 
destillasjon av kulltjære 

 
 Produksjon av basisplast grupperes under 20.16 

Produksjon av basisplast 
 
 Produksjon av syntetisk gummi i primær form 

grupperes under 20.17 Produksjon av syntetisk 
gummi 

 Produksjon av rå glyserol grupperes under 20.41 
Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og po-
lérmidler 

 
 Produksjon av naturlige eteriske oljer grupperes 

under 20.53 Produksjon av eteriske oljer 
 
 Produksjon av salicyl- og O-acetatsalicylsyrer grup-

peres under 21.10 Produksjon av farmasøytiske rå-
varer 

 
20.15 Produksjon av gjødsel, nitrogenfor-

bindelser og vekstjord 
 
 Omfatter produksjon av gjødselsstoffer: ublande-

de eller blandede nitrogenholdige, fosforholdige 
eller kaliumholdige gjødningsstoffer, urinstoff, rå 
naturlige fosfater og rå naturlige kaliumsalter, 
produksjon av relaterte nitrogenprodukter: salt-
peter- og nitrersyre, ammoniakk, ammoniumklo-
rid, ammoniumkarbonat, nitritter og nitrater av 
kalium 

 
 Utvinning av guano grupperes under 08.91 Bryting 

og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmi-
neraler 

 
 Produksjon av landbrukskjemiske produkter som 

f.eks. pesticider grupperes under 20.20 Produksjon 
av plantevern- og skadedyrmidler og andre land-
brukskjemiske produkter 

 
20.16 Produksjon av basisplast 
 
 Omfatter produksjon av harpikser, plastmaterialer 

og ikke-vulkaniserte, termoplastiske elastomerer 
og blanding av harpikser på kundebasis så vel 
som ikke-kundespesifisert og produksjon av ikke-
spesialiserte syntetiske harpikser; produksjon av 
plast i ubearbeidet form: polymerer, herunder po-
lymerer av etylen, propylen, styren, vinylacetat, 
akryl, polyamider, fenol- og epoksyharpikser og 
polyurethaner, alkyd- og polyesterharpikser og 
polyethere, silikoner og ionbyttere på basis av po-
lymerer 

 
 Omfatter også produksjon av cellulose og dens 

kjemiske derivater 
 
 Produksjon av kjemiske og syntetiske fibrer, fila-

menter og garn grupperes under 20.60 Produksjon 
av kunstfibrer 

 
 Finsnitting av plastprodukter grupperes under 

38.32 Sortering og bearbeiding av avfall for mate-
rialgjenvinning 

 
20.17 Produksjon av syntetisk gummi 
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 Omfatter produksjon av syntetisk gummi i ubear-
beidet form: syntetisk gummi og faktis, produk-
sjon av blandinger av syntetisk gummi og natur-
gummi eller gummilignende materiale (f.eks. ba-
lata) 

 
20.2 Produksjon av plantevern- og skade-

dyrmidler og andre landbruks-
kjemiske produkter 

 
20.20 Produksjon av plantevern- og skade-

dyrmidler og andre landbruks-
kjemiske produkter 

 
 Omfatter produksjon av innsektdrepende midler, 

rotteutryddingsmidler, soppinfiserende midler, 
skadedyrmidler, middmidler, sneglegift og plan-
tevernmidler, antispiringsmidler, plantevekstre-
gulatorer, desinfeksjonsmidler og produksjon av 
landbrukskjemiske produkter ikke nevnt ellers 

 
 Produksjon av gjødsel- og nitrogenforbindelser 

grupperes under 20.15 Produksjon av gjødsel, nit-
rogenforbindelser og vekstjord 

 
20.3 Produksjon av maling og lakk, trykk-

farger og tetningsmidler 
 
20.30 Produksjon av maling og lakk, trykk-

farger og tetningsmidler 
 
 Omfatter produksjon av maling og lakk, emalje 

eller ferniss, bearbeidede pigmenter og midler til 
farging, emalje, glass og lignende preparater, fu-
gemasse, tetningsmateriale og lignende ikke-
ildfaste fyllmaterialer eller preparater til overfla-
tebehandling, sammensatte organiske løsnings-
midler og fortynningsmidler, bearbeidede ma-
lings- og lakkfjerningsmidler og trykkfarger 

 
 Produksjon av fargestoffer og pigmenter grupperes 

under 20.12 Produksjon av fargestoffer og pigmen-
ter 

 
 Produksjon av blekk og tusj grupperes under 20.59 

Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet 
sted 

 
20.4 Produksjon av såpe og vaskemidler, 

rense- og polermidler, parfyme og 
toalettartikler 

 
20.41 Produksjon av såpe og vaskemidler, 

rense- og polermidler 
 
 Omfatter produksjon av organiske overflateaktive 

stoffer, papir, vatt og filt mv. som er belagt med 
såpe eller rengjøringsmiddel, rå glyserol, såpe 

unntatt kosmetisk såpe, vaskepulver i fast eller 
flytende form og rengjøringsmidler, oppvaskmid-
ler, bløtleggingsmidler til tekstiler, luktfjernings-
midler, syntetisk voks og bearbeidet voks, poler-
midler, poleringsmidler til lær, treverk, biler, 
glass og metall, og skurepulver og -pasta herun-
der papir og vatt mv. som er belagt med slike 
preparater 

 
 Produksjon av separate, kjemiskdefinerte forbindel-

ser grupperes under hhv. 20.13 Produksjon av and-
re uorganiske kjemikalier og 20.14 Produksjon av 
andre organiske kjemiske råvarer 

 
 Produksjon av glyserol som er syntetisert av råolje-

produkter grupperes under 20.14 Produksjon av 
andre organiske kjemiske råvarer 

 
 Produksjon av kosmetisk såpe grupperes under 

20.42 Produksjon av parfyme og toalettartikler 
 
20.42 Produksjon av parfyme og toalettar-

tikler 
 
 Omfatter produksjon av parfyme og make-up 

preparater og preparater til skjønnhetspleie, pre-
parater til solbeskyttelse og solbruning, manikyr- 
og pedikyrpreparater, hårsjampo, hårspray og 
preparater til permanent og glatting av hår, tann-
krem og preparater til munnhygiene herunder 
preparater til fiksering av tannproteser, barbe-
ringspreparater herunder før- og etterbarberings-
preparater, deodoranter og badesalt, hårfjer-
ningsmidler og kosmetisk såpe 

 
 Ekstrahering og raffinering av naturlige eteriske 

oljer grupperes under 20.53 Produksjon av eteriske 
oljer 

 
20.5 Produksjon av andre kjemiske pro-

dukter 
 
 Omfatter produksjon av sprengstoff og pyro-

tekniske produkter, lim, eteriske oljer og kje-
miske produkter ikke nevnt annet sted, f.eks. 
fotokjemisk materiale (herunder film og ly-
sømfintlig papir), sammensatte diagnose-
preparater mv. 

 
20.51 Produksjon av eksplosiver 
 
 Omfatter produksjon av pulver som fremdrifts-

middel, sprengstoff og pyrotekniske produkter 
herunder fenghetter, detonatorer, signalraketter 
mv. 

 
 Omfatter også produksjon av fyrstikker 
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20.52 Produksjon av lim  
 
 Omfatter produksjon av lim og bearbeidede kle-

bemidler, herunder lim og klebemidler produsert 
på basis av gummi 

 
 Produksjon av gelatin og gelatinderivater grupperes 

under 20.59 Produksjon av kjemiske produkter ikke 
nevnt annet sted 

 
20.53 Produksjon av eteriske oljer 
 
 Omfatter produksjon av ekstrakter av naturlige 

aromatiske produkter, kunstharpiks og blanding 
av velluktende produkter til bruk ved produksjon 
av parfyme og matvarer 

 
 Produksjon av syntetiske aromatiske produkter 

grupperes under 20.14 Produksjon av andre orga-
niske kjemiske råvarer 

 
 Produksjon av parfyme, hårsjampo, tannkrem mv. 

grupperes under 20.42 Produksjon av parfyme og 
toalettartikler 

 
20.59 Produksjon av kjemiske produkter 

ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter produksjon av fotografiske plater, film, 

lysømfintlig papir og andre lysømfintlige ikke-
eksponerende materialer, kjemiske preparater til 
fotografisk bruk, gelatin og gelatinderivater, pep-
toner, peptonderivater, andre proteinstoffer og 
proteinderivater ikke nevnt annet sted, kjemisk 
modifiserte oljer og fettstoffer, materialer til bruk 
ved ferdigbearbeiding av tekstiler og lær, pulver 
og pastaer til bruk ved bløtlodding, hardlodding 
eller sveising, stoffer til beising av metall, bear-
beidede tilsetningsstoffer til sementer, aktivt kull, 
smøreoljetilsettinger, bearbeidede gummiaksele-
ratorer, katalysatorer og kjemiske produkter til 
bruk i industri, antibankemidler, frosthindrende 
midler, væsker til hydraulisk transmisjon og 
sammensatte diagnostiske reagensmidler eller la-
boratoriereagensmidler 

 
 Omfatter også produksjon av blekk og tusj 
 
 Produksjon av kjemisk definerte produkter i bulk 

grupperes under hhv. 20.13 Produksjon av andre 
uorganiske kjemikalier og 20.14 Produksjon av 
andre organiske kjemiske råvarer 

 
 Produksjon av destillert vann grupperes under 

20.13 Produksjon av andre uorganiske kjemiske 
råvarer 

 

 Produksjon av andre organiske basiskjemikalier 
grupperes under 20.14 Produksjon av andre orga-
niske kjemiske råvarer 

 
 Produksjon av trykkfarger grupperes under 20.30 

Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tet-
ningsmidler 

 
 Produksjon av asfaltbaserte klebemidler grupperes 

under 23.99 Produksjon av ikke-metallholdige mi-
neralprodukter ikke nevnt annet sted 

 
20.6 Produksjon av kunstfibrer 
 
20.60 Produksjon av kunstfibrer 
 
 Omfatter produksjon av tau av syntetiske eller 

kunstige fibrer, syntetiske eller kunstige stabelfib-
rer, ikke-kardet, kjemmet eller på annen måte be-
arbeidet til spinning, syntetisk eller kunstig fila-
mentgarn herunder høystyrkegarn, syntetiske el-
ler kunstige monofilamenter, fibrer eller strimler 

 
 Spinning av syntetiske eller kunstige fibrer gruppe-

res under 13.10 Bearbeiding og spinning av tekstil-
fibrer 

 
 Produksjon av garn av kunstfibrer grupperes under 

13.10 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 
 
21 Produksjon av farmasøytiske råvarer 

og preparater 
 
 Omfatter produksjon av farmasøytiske råva-

rer og farmasøytiske preparater. 
 
 Omfatter også produksjon av kjemiske lege-

midler og naturmedisin. 
 
21.1 Produksjon av farmasøytiske råvarer 
 
21.10 Produksjon av farmasøytiske råvarer 
 
 Omfatter produksjon av aktive, medisinske stoffer 

som brukes til produksjon av medikamenter: an-
tibiotika, basisvitaminer, salicyl- og O-acetylsali 
cylsyre mv. og bearbeiding av blod 

 
 Omfatter også produksjon av kjemisk rent sukker 

og bearbeiding av kjertler og produksjon av ekst-
rakter av kjertler mv. 

 
21.2 Produksjon av farmasøytiske prepa-

rater 
 
21.20 Produksjon av farmasøytiske prepa-

rater 
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 Omfatter produksjon av legemidler: antisera og 
andre blodfraksjoner, vaksiner, diverse legemidler 
herunder homøopatiske preparater, kjemiske 
svangerskapsforebyggende produkter til utvendig 
bruk og hormonelle svangerskapsforebyggende 
legemidler, sement til beinoppbygging, medisins-
ke diagnostiseringspreparater herunder gravidi-
tetstester, radioaktive in-vivo diagnostiserings-
stoffer og bioteknologiske medisiner 

 
 Omfatter også produksjon av medisinsk impreg-

nert vatt, gas, bandasjer, forbindinger mv. og be-
arbeiding av plantevekster til medisinsk bruk 
(knusing, sortering, formaling) 

 
 Produksjon av planteuttrekk (mint, verbena, kamil-

le mv.) grupperes under 10.83 Bearbeiding av te og 
kaffe 

 
 Produksjon av tannfyllinger og produksjon av den-

tal sement grupperes under 32.50 Produksjon av 
medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr 

 
 Produksjon av kirurgisk forheng grupperes under 

32.50 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

 
 Produksjon av sement til rekonstruksjon av bein 

grupperes under 32.50 Produksjon av medisinske 
og tanntekniske instrumenter og utstyr 

 
 Engroshandel med apotekvarer grupperes under 

46.46 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 
 
 Butikkhandel med apotekvarer grupperes under 

47.73 Butikkhandel med apotekvarer 
 
 Forskning og utvikling av apotekvarer og biotekno-

logiske apotekvarer grupperes under 72.1 Forsk-
ning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og 
teknikk 

 
 Pakking av apotekvarer grupperes under 82.92 

Pakkevirksomhet 
 
22 Produksjon av gummi- og plastpro-

dukter 
 
 Omfatter produksjon av gummi- og plast-

produkter. Næringen kjennetegnes ved rå-
materialene som brukes i produksjonspro-
sessen. Det innebærer imidlertid ikke at pro-
duksjon av alle produkter som er produsert 
av slike materialer er gruppert her. 

 
22.1 Produksjon av gummiprodukter 
 
 Omfatter produksjon av gummiprodukter. 

22.11 Produksjon av gummidekk og slanger 
til gummidekk, og regummiering og 
vulkanisering av gummidekk 

 
 Omfatter produksjon av gummidekk til kjøretøy, 

utstyr, mobile maskiner, luftfartøy, leketøy, møb-
ler og annet: luftfylte gummidekk, massive dekk 
og halvmassive dekk, slanger til dekk, utskiftbare 
slitebaner til dekk, felgbånd, slitebanegummi til 
regummiering av dekk mv. og slitebaner og re-
gummiering av dekk 

 
 Produksjon av gummireparasjonsmaterialer grup-

peres under 22.19 Produksjon av gummiprodukter 
ellers 

 
 Reparasjon, montering eller skifting av dekk eller 

slanger grupperes under 45.20 Vedlikehold og repa-
rasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 

 
22.19 Produksjon av gummiprodukter  

ellers 
 
 Omfatter produksjon av andre produkter av na-

turlig gummi eller syntetisk gummi, ikke-
vulkanisert, vulkanisert eller herdet: plater, bånd, 
strimler, stenger og profiler av gummi, rør og 
slanger, transportbånd eller drivreimer eller driv-
reimmateriale av gummi, hygieniske artikler av 
gummi: kondomer, smokker, varmeflasker mv.; 
klær av gummi (som ikke er sydd sammen, men 
limt), gummisåler og andre gummideler på sko, 
tråd og rep av gummi, gummibelagt garn og stoff, 
ringer, fittings og pakninger av gummi, gummi-
valsebelegg, oppblåsbare gummimadrasser, opp-
blåsbare ballonger, gummibørster, pipemunn-
stykker av hard gummi, kammer, hårnåler, hår-
ruller o.l. 

 
 Omfatter også produksjon av gummireparasjons-

materiell, tekstilvarer som er impregnert, belagt, 
dekket eller laminert med gummi og der gummi 
er hovedbestanddelen, vannmadrasser, badehet-
ter, forklær, våtdrakter, dykkerdrakter og sexar-
tikler 

 
 Produksjon av kordvev til dekk grupperes under 

13.96 Produksjon av tekstiler til teknisk og indust-
riell bruk 

 
 Produksjon av klær av elastiske stoffer grupperes 

under hhv. 14.14 Produksjon av undertøy og inner-
tøy og 14.19 Produksjon av klær og tilbehør ellers 

 
 Produksjon av skotøy av gummi grupperes under 

15.20 Produksjon av skotøy 
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 Produksjon av lim og klebestoffer basert på gummi 
grupperes under 20.52 Produksjon av lim 

 
 Produksjon av slitebanegummi grupperes under 

22.11 Produksjon av gummidekk og slanger til 
gummidekk, og regummiering og vulkanisering av 
gummidekk 

 
 Produksjon av oppblåsbare redningsflåter og båter 

grupperes under hhv. 30.11 Bygging av skip og fly-
tende materiell og 30.12 Bygging av fritidsbåter 

 
 Produksjon av madrasser av skumgummi grupperes 

under 31.03 Produksjon av madrasser 
 
 Produksjon av sportsartikler av gummi, unntatt 

klær, grupperes under 32.30 Produksjon av sports-
artikler 

 
 Produksjon av spill og leker av gummi herunder 

svømmebasseng for barn, oppblåsbare gummibåter 
for barn, oppblåsbare lekedyr, baller o.l. av gummi 
grupperes under 32.40 Produksjon av spill og leker 

 
 Gjenvinning av gummi grupperes under 38.32 

Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjen-
vinning 

 
22.2 Produksjon av plastprodukter 
 
 Omfatter bearbeiding av nye eller brukte 

(dvs. gjenvunnet) plastharpikser til mellom-
produkter eller ferdige produkter ved hjelp 
av prosesser som f.eks. støping, ekstrusjons-
støping, sprøytestøping og blåsestøping. For 
de fleste av disse gjelder det at produksjons-
prosessen er på en slik måte at det kan pro-
duseres en lang rekke produkter. 

 
22.21 Produksjon av halvfabrikater av plast 
 
 Omfatter produksjon av halvfabrikater av plast-

produkter: plater, ark, blokker, film, folie, strim-
ler mv. av plast (uansett om de er selvklebende 
eller ikke), ferdige plastprodukter: rør og slanger 
av plast, fittings til slanger og rør og cellofanfilm 
eller -ark 

 
 Produksjon av basisplast grupperes under 20.16 

Produksjon av basisplast 
 
 Produksjon av artikler av syntetisk eller naturlig 

gummi grupperes under 22.1 Produksjon av gum-
miprodukter 

 
22.22 Produksjon av plastemballasje 
 

 Omfatter produksjon av plastartikler til emballa-
sje: poser, sekker, beholdere, esker, kasser, bal-
longer, flasker mv. av plast 

 
 Produksjon av vesker og kofferter av plast grupperes 

under 15.12 Produksjon av reiseeffekter og  
salmakerartikler 

 
22.23 Produksjon av byggevarer av plast 
 

Omfatter produksjon av bygningsartikler av plast: 
dører, vinduer, rammer, skodder, persienner, 
gulvlister; tanker og beholdere, gulvbelegg, vegg- 
og takkledning eller fliser mv. av plast, sanitærut-
styr av plast som f.eks. badekar, dusjkabinett, 
servanter, klosetter, skyllekummer av plast, flek-
sible gulvbelegg som f.eks. vinyl, linoleum mv. og 
kunststein 

 
22.29 Produksjon av plastprodukter ellers 
 
 Omfatter produksjon av bordservise, kjøkkenred-

skaper og toalettartikler av plast, hodeplagg, iso-
leringsfittings, deler til belysningsarmatur, kon-
tor- eller skoleartikler, klær (som ikke er sydd, 
men limt), beslag til møbler, statuetter, trans-
portbånd og drivreimer, selvklebende tape, lester 
til sko, sigar- og sigarettholdere, kammer, hårrul-
ler, festartikler mv. 

 
 Produksjon av kofferter av plast grupperes under 

15.12 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartik-
ler 

 
 Produksjon av skotøy av plast grupperes under 

15.20 Produksjon av skotøy 
 
 Produksjon av plastmøbler grupperes under hhv. 

31.01 Produksjon av kontor- og butikkmøbler, 
31.02 Produksjon av kjøkkenmøbler og 31.09 Pro-
duksjon av møbler ellers 

 
 Produksjon av madrasser av skumplast grupperes 

under 31.03 Produksjon av madrasser 
 
 Produksjon av sportsutstyr grupperes under 32.30 

Produksjon av sportsartikler 
 
 Produksjon av spill og leker av plast grupperes 

under 32.40 Produksjon av spill og leker 
 
 Produksjon av medisinsk og tannteknisk utstyr av 

plast grupperes under 32.50 Produksjon av medi-
sinsk og tanntekniske instrumenter og utstyr 

 
Produksjon av optiske artikler av plast grupperes 
under 32.50 Produksjon av medisinske og tanntek-
niske instrumenter og utstyr 
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 Produksjon av sikkerhetshjelmer og annet personlig 
sikkerhetsutstyr av plast grupperes under 32.99 
Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 

 
23 Produksjon av andre ikke-

metallholdige mineralprodukter 
 
 Omfatter produksjonsaktiviteter som vedrø-

rer et enkelt stoff av mineralsk opprinnelse; 
produksjon av glass- og glassvarer (f.eks. 
planglass, flasker, drikkeglass mv., glassfib-
rer, teknisk glass mv.), keramiske produkter, 
teglstein og produkter av brent leire og se-
ment og gips, fra råmaterialer til ferdigvarer. 

 
 Omfatter også produksjon av tilhogd og 

ferdig bearbeidet stein og andre mineralske 
produkter. 

 
23.1 Produksjon av glass og glassproduk-

ter 
 
 Omfatter glass i alle former, som er produ-

sert ved hjelp av ulike prosesser, og glassar-
tikler. 

 
23.11 Produksjon av planglass 
 
 Omfatter produksjon av planglass herunder tråd-

armert, farget eller tonet glass 
 
23.12 Bearbeiding av planglass 
 
 Omfatter produksjon av herdet og laminert plan-

glass, glasspeil og flerveggede isoleringsenheter 
av glass 

 
23.13 Produksjon av emballasje og hus-

holdningsartikler av glass og krystall 
 
 Omfatter produksjon av flasker og andre beholde-

re av glass eller krystall, drikkeglass og andre 
husholdningsartikler av glass eller krystall 

 
 Produksjon av leketøy av glass grupperes under 

32.40 Produksjon av spill og leker 
 
23.14 Produksjon av glassfibrer 
 
 Omfatter produksjon av glassfibrer, herunder 

glassull og ikke-vevde produkter av glassull 
 
 Produksjon av vevde stoffer av glassgarn grupperes 

under 13.20 Veving av tekstiler 
 
 Produksjon av kabler av optiske fibrer til dataover-

føring eller direkte overføring av bilder grupperes 
under 27.31 Produksjon av optiske fiberkabler 

23.19 Produksjon av teknisk glass og andre 
glassvarer 

 
 Omfatter produksjon av laboratorieartikler, hygi-

eniske artikler og farmasøytiske artikler av glass, 
urglass, optisk glass og optiske artikler som ikke 
er optisk bearbeidet, glassvarer som brukes i bi-
jouterivarer, glassisolatorer og isoleringsdeler av 
glass, glasskupler til lamper, glassfigurer, fliser av 
glass og stenger og rør av glass 

 
 Produksjon av optiske artikler som er optisk bear-

beidd grupperes under 26.70 Produksjon av optiske 
instrumenter og fotografisk utstyr 

 
 Produksjon av sprøyter og annet medisinsk labora-

torieutstyr grupperes under 32.50 Produksjon av 
medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr 

 
23.2 Produksjon av ildfaste produkter 
 
23.20 Produksjon av ildfaste produkter 
 
 Omfatter produksjon av halvfabrikata av utvun-

net eller utgravd ikke-metallholdige mineraler 
som f.eks. sand, grus, stein eller leire, produksjon 
av ildfast mørtel, betong mv. og ildfaste keramis-
ke artikler: varmeisolerende keramiske produkter 
av fossilt kiselmel, ildfaste mursteiner, blokker og 
fliser mv., dyser, rør mv. 

 
 Omfatter også produksjon av ildfaste artikler som 

inneholder magnesitt, dolomitt og kromitt 
 
23.3 Produksjon av byggevarer av brent 

leire 
 
 Omfatter produksjon av byggevarer av brent 

leire. 
 
23.31 Produksjon av keramiske vegg- og 

gulvfliser 
 
 Omfatter produksjon av ikke-ildfaste keramiske 

fliser til belegging av gulv o.l., mosaikkfliser mv. 
og ikke-ildfast keramisk beleggingsstein og -fliser 

 
 Produksjon av kunststein (f.eks. kunstig marmor) 

grupperes under 22.23 Produksjon av byggevarer 
av plast 

 
 Produksjon av ildfaste keramiske produkter gruppe-

res under 23.20 Produksjon av ildfaste produkter 
 
 Produksjon av keramiske fliser og takstein gruppe-

res under 23.32 Produksjon av murstein, teglstein 
og andre byggevarer av brent leire 

 



Norges offisielle statistikk Standard for næringsgruppering 

  69 

23.32 Produksjon av murstein, teglstein og 
andre byggevarer av brent leire 

 
 Omfatter produksjon av konstruksjonsmessige 

ikke-ildfaste byggematerialer av leire: keramisk 
murstein, skorsteinspiper, dreneringsrør mv. og 
gulvblokker av brent leire 

 
 Produksjon av ildfaste ikke-keramiske produkter 

grupperes under 23.20 Produksjon av ildfaste pro-
dukter 

 
 Produksjon av ikke-konstruksjonsmessige, ikke-

ildfaste keramiske produkter grupperes under 23.4 
Produksjon av andre porselensprodukter og kera-
miske produkter 

 
23.4 Produksjon av andre porselenspro-

dukter og andre keramiske produkter 
 
 Omfatter produksjon av ferdigvarer av ut-

vunnet eller utgravd ikke-metallholdige mi-
neraler som f.eks. sand, grus, stein eller lei-
re. 

 
23.41 Produksjon av keramiske hushold-

ningsartikler og dekorasjonsgjen-
stander 

 
 Omfatter produksjon av keramisk bordservise og 

andre husholdnings- og toalettartikler, statuetter 
og andre pyntegjenstander av keramisk materiale 

 
 Produksjon av bijouterivarer grupperes under  

32.13 Produksjon av bijouteri og lignende artikler 
 
 Produksjon av leketøy av keramisk materiale grup-

peres under 32.40 Produksjon av spill og leker 
 
23.42 Produksjon av sanitærutstyr av ke-

ramisk materiale 
 
 Omfatter produksjon av keramiske sanitærartik-

ler, f.eks. servanter, badekar, bideter, klosettskå-
ler mv. og keramiske artikler 

 
 Produksjon av ildfaste keramiske produkter gruppe-

res under 23.20 Produksjon av ildfaste produkter 
 
 Produksjon av keramiske byggevarer grupperes 

under 23.3 Produksjon av byggevarer av brent leire 
 
23.43 Produksjon av isolatorer og isole-

ringsdeler av keramisk materiale 
 
 Omfatter produksjon av elektriske isolatorer og 

isoleringsdeler av keramisk materiale 
 

 Produksjon av ildfaste keramiske produkter gruppe-
res under 23.20 Produksjon av ildfaste produkter 

 
23.44 Produksjon av andre keramiske pro-

dukter for teknisk bruk 
 
 Omfatter produksjon av keramiske artikler til 

laboratoriebruk, kjemisk og industriell bruk 
 
 Produksjon av kunstig stein (f.eks. syntetisk mar-

mor) grupperes under 22.23 Produksjon av bygge-
varer av plast 

 
 Produksjon av ildfaste keramiske produkter gruppe-

res under 23.20 Produksjon av ildfaste produkter 
 
 Produksjon av keramiske byggematerialer gruppe-

res under 23.3 Produksjon av byggevarer av brent 
leire 

 
23.49 Produksjon av andre keramiske pro-

dukter 
 
 Omfatter produksjon av keramiske potter, kruk-

ker og lignende artikler av den typen som brukes 
til transport eller emballering av varer og kera-
miske produkter ikke nevnt annet sted 

 
 Produksjon av keramisk sanitærutstyr grupperes 

under 23.42 Produksjon av sanitærutstyr av kera-
misk material 

 
 Produksjon av kunstige tenner grupperes under 

32.50 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

 
23.5 Produksjon av sement, kalk og gips 
 
23.51 Produksjon av sement 
 
 Omfatter produksjon av sementklinker og hydrau-

lisk sement, herunder portlandsement, aluminat-
sement, slaggsement og superfosfatsement 

 
 Produksjon av ildfast mørtel, betong mv. grupperes 

under 23.20 Produksjon av ildfaste produkter 
 
 Produksjon av ferdigblandet og tørrblandet betong 

og mørtel grupperes under hhv. 23.63 Produksjon 
av ferdigblandet betong og 23.64 Produksjon av 
mørtel 

 
 Produksjon av sementprodukter grupperes under 

23.69 Produksjon av betong-, sement- og gipspro-
dukter ellers 
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 Produksjon av dentalsement grupperes under 32.50 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instru-
menter og utstyr 

 
23.52 Produksjon av kalk og gips 
 
 Omfatter produksjon av ulesket kalk, lesket kalk 

og hydraulisk kalk, gips av brent gips eller brent 
sulfat 

 
 Omfatter også produksjon av brent dolomitt 
 
 Produksjon av gipsprodukter grupperes under hhv. 

23.62 Produksjon av gipsprodukter for bygge- og 
anleggsvirksomhet og 23.69 Produksjon av betong-, 
sement- og gipsprodukter ellers 

 
23.6 Produksjon av betong-, sement- og 

gipsprodukter 
 
23.61 Produksjon av betongprodukter for 

bygge- og anleggsvirksomhet 
 
 Omfatter produksjon av ferdigstøpt betong, se-

ment eller kunstig stein som brukes som bygge-
materialer: fliser, kantstein, murstein, plater, pa-
neler, rør, pillarer mv. og prefabrikerte elementer 
for bygge- og anleggsvirksomhet av sement, be-
tong og kunstig stein 

 
23.62 Produksjon av gipsprodukter for 

bygge- og anleggsvirksomhet 
 
 Omfatter produksjon av gipsprodukter for bygge- 

og anleggsvirksomhet: plater, paneler mv. 
 
23.63 Produksjon av ferdigblandet betong 
 
 Omfatter produksjon av ferdigblandet og tørr-

blandet betong og mørtel 
 
 Produksjon av ildfast sement grupperes under 

23.20 Produksjon av ildfaste produkter 
 
23.64 Produksjon av mørtel 
 
 Omfatter produksjon av pulvermørtel 
 
 Produksjon av ildfast mørtel grupperes under  

23.20 Produksjon av ildfaste produkter 
 
 Produksjon av tørrblandet betong og mørtel grup-

peres under 23.63 Produksjon av ferdigblandet be-
tong 

 
23.65 Produksjon av fibersement 
 

 Omfatter produksjon av byggematerialer av plan-
tedeler (treull, strå, rør, siv) agglomerert med 
sement, gips eller andre mineralske bindemidler, 
produkter av asbestsement eller cellulosefiberse-
ment o.l.: bølgeplater, andre plater, paneler, taks-
tein, rør, beholdere, trau, kummer, kjøkkenvas-
ker, krukker, møbler, vindusrammer mv. 

 
23.69 Produksjon av betong-, sement- og 

gipsprodukter ellers 
 
 Omfatter produksjon av andre produkter av be-

tong, gips, sement eller kunstig stein: statuer, 
møbler, bas- og hautrelieff, vaser, urtepotter mv. 

 
23.7 Hogging og bearbeiding av monu-

ment- og bygningsstein 
 
23.70 Hogging og bearbeiding av monu-

ment- og bygningsstein 
 
 Omfatter hogging og bearbeiding av stein til bruk 

i byggevirksomhet, på gravplasser, på veier, på 
tak mv. og møbler 

 
 Virksomhet i steinbrudd, f.eks. produksjon av grovt 

tilhogget stein, grupperes under 08.11 Bryting av 
stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, 
gips, kritt og skifer 

 
 Produksjon av møllestein, slipestein og lignende 

produkter grupperes under 23.9 Produksjon av 
ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt 
annet sted 

 
23.9 Produksjon av ikke-metallholdige 

mineralprodukter ikke nevnt annet 
sted 

 
 Omfatter produksjon av andre ikke-

metallholdige mineralprodukter. 
 
23.91 Produksjon av slipestoffer 
 
 Omfatter produksjon av møllestein, slipestein og 

naturlige og kunstige slipestoffer herunder slipe-
stoffer på bløtt underlag (f.eks. sandpapir) 

 
23.99 Produksjon av ikke-metallholdige 

mineralprodukter ikke nevnt annet 
sted 

 
 Omfatter produksjon av friksjonsmateriale og 

umonterte deler av slikt materiale med en base av 
mineralske stoffer eller cellulose, produksjon av 
mineralske isoleringsmaterialer: slaggull, steinull 
og lignende mineralull; ekspandert vermikulitt, 
ekspandert leire og lignende varmeisolerende, ly-
disolerende eller lydabsorberende materialer, 
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produkter av forskjellige mineralske stoffer: bear-
beidet glimmer og produkter av glimmer, torv, 
grafitt (unntatt elektriske artikler) mv., produkter 
av asfalt og lignende materiale, f.eks. asfaltbaser-
te klebemidler, kulltjærebek mv., kull- og grafitt-
fibrer og -produkter (unntatt elektroder og elekt-
riske bruksområder) og kunstig korund 

 
 Produksjon av glassull og ikke-vevde produkter av 

glassull grupperes under 23.14 Produksjon av glass-
fibrer 

 
 Produksjon av grafittelektroder grupperes under 

27.90 Produksjon av annet elektrisk utstyr 
 
 Produksjon av pakninger av kull eller grafitt grup-

peres under 28.29 Produksjon av maskiner og ut-
styr til generell bruk ikke nevnt annet sted 

 
24 Produksjon av metaller 
 
 Omfatter aktiviteter i forbindelse med ut-

smelting og/eller raffinering av jernholdige 
og ikke-jernholdige metaller av malm, råjern 
eller skrot ved hjelp av elektrometallurgisk 
og annen metallurgisk prosessteknologi. 

 
 Omfatter også produksjon av metallegering-

er og superlegeringer ved å tilsette andre 
kjemiske elementer til rene metaller. De 
produktene som fremkommer ved utsmel-
ting og raffinering - vanligvis i ingots - bru-
kes i prosesser som valsing, trekking og pres-
sing av strenger til produksjon av plater, 
bånd, stenger og tråd i flytende form til pro-
duksjon av støpte produkter og basisproduk-
ter. 

 
24.1 Produksjon av jern og stål, samt fer-

rolegeringer 
 
 Omfatter aktiviteter som f.eks. direkte re-

duksjon av jernmalm; produksjon av råjern i 
smeltet eller fast form; omdanning av råjern 
til stål; produksjon av jernlegeringer. 

 
24.10 Produksjon av jern og stål, samt fer-

rolegeringer 
 
 Omfatter råjern og speiljern i stykker, blokker, 

partikler, pulver, eller andre ubearbeidede for-
mer, ferrolegeringer, halvfabrikata av jern og stål 
og ulegert stål, ingots, andre ubearbeidede for-
mer og halvfabrikata av rustfritt stål eller annet 
legert stål, vinkler, former og seksjoner av rust-
fritt stål eller annet legert stål, stenger av rustfritt 
stål eller annet legert stål, flatvalsede produkter 
av jern og ulegert stål, vinkler, former og seksjo-

ner av jern eller annet ulegert stål, stenger av jern 
og ulegert stål og jernbanemateriell av stål 

 
 Kaldtrekking av stenger grupperes under 24.31 

Kaldtrekking av stenger og profiler 
 
24.101 Produksjon av jern og stål 
 
24.102 Produksjon av ferrolegeringer 
 
24.2 Produksjon av andre rør og rørdeler 

av stål 
 
 Omfatter formingsrør. 
 
24.20 Produksjon av andre rør og rørdeler 

av stål 
 
 Omfatter produksjon av sømløse rør med sirku-

lært eller ikke-sirkulært tverrsnitt og av emner 
med sirkulært tverrsnitt til ytterligere bearbeiding 
ved varmvalsing, varmpressing eller andre var-
meprosesser av et halvfabrikata, som kan være en 
stang eller en barre som er oppnådd ved varmval-
sing eller varmsprøytestøping, produksjon av 
sømløse presisjons- og ikke-presisjonsrør fra 
varmvalsede eller varmpressede barrer ved ytter-
ligere bearbeiding, ved kaldtrekking eller kaldval-
sing av rør med sirkulært tverrsnitt og ved kald-
trekking utelukkende av rør med ikke-sirkulært 
tverrsnitt og hule profiler, produksjon av sveisede 
rør med utvendig diameter større enn 406,4 mm 
og som er kaldbehandlet fra varmvalsede, flate 
produkter som er sveiset på langs eller spi-
ralsnodd, produksjon av sveisede rør med en ut-
vendig diameter på 406,4 mm eller mindre med 
sirkulært tverrsnitt ved hjelp av konstant kald- el-
ler varmdeformasjon av varm- eller kaldvalsede 
flate produkter som er sveiset på langs eller spi-
ralsnodd og med ikke-sirkulært tverrsnitt ved 
hjelp av varm- eller kalddeformasjon fra varm- el-
ler kaldvalsede bånd som er sveiset på langs, pro-
duksjon av sveisede presisjonsrør med en utven-
dig diameter på 406,4 mm eller mindre ved 
varm- eller kalddeformasjon av varm- eller kald-
valsede bånd og sveiset på langs, levert som svei-
set eller ytterligere bearbeidet ved kaldtrekking 
eller kaldvalsing eller kalddeformasjon for rør 
med ikke-sirkulært tverrsnitt, produksjon av flate 
flenser og flenser med smidde krager ved bear-
beiding av varmvalsede flate stålprodukter, pro-
duksjon av buttsveisede fittings som f.eks. vinkel-
rør og reduksjoner ved smiing av varmvalsede 
sømløse stålrør og gjengede rør og andre rørfit-
tings av stål 

 
 Produksjon av sømløse stålrør ved sentrifugalstø-

ping grupperes under 24.52 Støping av stål 



Standard for næringsgruppering Norges offisielle statistikk 

72 

24.3 Annen bearbeiding av jern og stål 
 
 Omfatter produksjon av andre produkter ved 

kaldtrekking. 
 
24.31 Kaldtrekking av stenger og profiler 
 
 Omfatter kaldtrekking av stenger og faste seksjo-

ner av stål, sliping og dreiing 
 
 Trekking av tråd grupperes under 24.34 Kaldtrek-

king av tråd 
 
24.32 Kaldvalsing av bånd 
 
 Omfatter produksjon av flatvalsede stålprodukter, 

med eller uten belegging, opprullede eller i like 
stykker med en bredde på mindre enn 600 mm 
ved kaldvalsing av varmvalsede flate produkter 
eller stålstenger 

 
24.33 Kaldvalsing og pressing av profilerte 

plater og profiler 
 
 Omfatter produksjon av åpne profiler ved trinn-

forming på valseverk eller bretting av flatvalsede 
stålprodukter på presser og kaldformede eller 
kaldbrettede rillede plater og sandwichpaneler 

 
24.34 Kaldtrekking av tråd 
 
 Omfatter produksjon av ståltråd ved kaldtrekking 

av valsetråd av stål 
 
 Trekking av stenger og faste seksjoner av stål grup-

peres under 24.31 Kaldtrekking av stenger og profi-
ler 

 
 Produksjon av avledede trådvarer grupperes under 

25.93 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting 
og fjærer 

 
24.4 Produksjon av ikke-jernholdige me-

taller 
 
24.41 Produksjon av edelmetaller 
 
 Omfatter produksjon av edelmetaller: produksjon 

og raffinering av ubearbeidede eller bearbeidde 
edelmetaller: gull, sølv, platina mv. fra malm og 
skrap, edelmetallegeringer, halvfabrikata av edel-
metaller, sølv dublert på uedle metaller, gull dub-
lert på uedle metaller eller sølv, platina og plati-
nametaller dublert på gull, sølv eller uedle metal-
ler 

 

 Omfatter også produksjon av tråd av disse metal-
lene ved trekking og produksjon av folielaminater 
av edelmetaller 

 
 Støping av ikke-jernholdige metaller grupperes 

under hhv. 24.53 Støping av lettmetaller og 24.54 
Støping av andre ikke-jernholdige metaller 

 
 Produksjon av gullsmedarbeider av edelmetall 

grupperes under 32.12 Produksjon av gull- og sølv-
varer og lignende artikler 

 
24.42 Produksjon av aluminium 
 
 Omfatter produksjon av aluminium av alumina, 

aluminium ved elektrolytisk raffinering av alumi-
niumskrap, aluminiumlegeringer og komponenter 
av aluminium 

 
 Omfatter også produksjon av tråd av slike metal-

ler ved trekking, aluminiumoksyd, innpakkingsfo-
lie av aluminium og aluminiumfolielaminater 
produsert av aluminium som primær bestanddel 

 
 Støping av ikke-jernholdige metaller grupperes 

under hhv. 24.53 Støping av lettmetaller og 24.54 
Støping av andre ikke-jernholdige metaller 

 
24.421 Produksjon av primæraluminium 
 
 Omfatter også sekundæraluminium og 

aluminiumlegeringer 
 
24.422 Produksjon av halvfabrikater av alu-

minium 
 
 Omfatter også aluminiumoksyd 
 
24.43 Produksjon av bly, sink og tinn 
 
 Omfatter produksjon av bly, sink og tinn fra 

malm, bly, sink og tinn ved elektrolytisk raffine-
ring av bly, sink og tinnskrap, bly-, sink- og tinn-
legeringer og komponenter av bly, sink og tinn 

 
 Omfatter også produksjon av tråd av slike metal-

ler ved trekking og produksjon av tinnfolie 
 
 Støping av ikke-jernholdige metaller grupperes 

under hhv. 24.53 Støping av lettmetaller og 24.54 
Støping av andre ikke-jernholdige metaller 

 
24.44 Produksjon av kobber 
 
 Omfatter produksjon av kobber av malm, kobber 

ved elektrolytisk raffinering av kobberskrap, kob-
berlegeringer, smeltetråd, sikringstråd og kom-
ponenter av kobber 
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 Omfatter også produksjon av tråd av slike metal-
ler ved trekking 

 
 Støping av ikke-jernholdige metaller grupperes 

under hhv. 24.53 Støping av lettmetaller og 24.54 
Støping av andre ikke-jernholdige metaller 

 
24.45 Produksjon av ikke-jernholdige me-

taller ellers 
 
 Omfatter produksjon av krom, mangan, nikkel 

mv. av malm eller oksider, krom, mangan, nikkel 
mv. ved elektrolytisk raffinering og termittraffine-
ring av skrap av krom, mangan, nikkel mv., lege-
ringer av krom, mangan, nikkel mv., komponen-
ter av krom, mangan, nikkel mv. og nikkelråstein 

 
Omfatter også produksjon av tråd av slike metal-
ler ved trekking 

 
 Støping av ikke-jernholdige metaller grupperes 

under hhv. 24.53 Støping av lettmetaller og 24.54 
Støping av andre ikke-jernholdige metaller 

 
24.46 Produksjon av kjernebrensel 
 
 Omfatter produksjon av uranmetall av bekblende 

eller annet malm og smelting og raffinering av 
uran 

 
24.5 Støping av metaller 
 
 Omfatter produksjon av halvfabrikata og 

forskjellige støpinger ved en støpingsprosess. 
 
 Produksjon av ferdige metallprodukter som 

f.eks. kjeler og radiatorer grupperes under 
25.21 Produksjon av radiatorer og kjeler til 
sentralvarmeanlegg 

 
 Produksjon av støpte husholdningsartikler 

grupperes under 25.99 Produksjon av metall-
varer ikke nevnt annet sted 

 
24.51 Støping av jern 
 
 Omfatter støping av halvfabrikata av jern, jern-

støpegods, jernstøpegods med kulegrafitt, adusert 
støpegods og rør og fittings av støpejern 

 
24.52 Støping av stål 
 
 Omfatter støping av halvfabrikata av stål og stål-

støpegods 
 
24.53 Støping av lettmetaller 
 

 Omfatter støping av halvfabrikata av aluminium, 
magnesium, titan, sink mv. og støping av støpe-
gods av lettmetall 

 
24.54 Støping av andre ikke-jernholdige 

metaller 
 
 Omfatter støping av støpegods av lettmetall, 

støpegods av edelt metall og presstøping av ikke-
jernholdig støpegods 

 
25 Produksjon av metallvarer, unntatt 

maskiner og utstyr 
 
 Omfatter produksjon av "rene" metallpro-

dukter (som f.eks. deler, beholdere og konst-
ruksjoner), som vanligvis har en statisk, 
ubevegelig funksjon, mens næringene 26-30 
vedrører kombinasjoner eller sammenset-
ninger av slike metallprodukter (noen gang-
er av andre materialer) til mer kompliserte 
innretninger, som har bevegelige deler, med 
mindre de utelukkende er elektriske, elekt-
roniske eller optiske. Produksjon av våpen 
og ammunisjon er også inkludert i denne 
næringen. 

 
 Spesialisert reparasjon og vedlikehold gruppe-

res under 33.1 Reparasjon av metallvarer, 
maskiner og utstyr 

 
 Spesialisert installasjon av maskiner (produ-

sert i denne næringen) og andre ferdigvarer i 
bygninger, slik som sentralvarmeanlegg, grup-
peres under 43.22 VVS-arbeid 

 
25.1 Produksjon av metallkonstruksjoner 
 
 Omfatter produksjon av metallkonstruksjo-

ner (som f.eks. metallrammer eller 
konstruksjonsdeler). 

 
25.11 Produksjon av metallkonstruksjoner 

og deler 
 
 Omfatter produksjon av metallrammer og byg-

ningsskjeletter og deler (tårn, master, sperrer, 
bruer mv.), metallrammer til industriell bruk 
(rammer til masovner, løfte- og håndteringsutstyr 
mv.), prefabrikerte bygninger som primært er av 
metall: leskur på holdeplasser og moduler til ut-
stillingshaller 

 
 Produksjon av deler til dampkjeler, unntatt sentral-

varmeanlegg grupperes under 25.30 Produksjon av 
dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg 
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 Produksjon av montert jernbanemateriell grupperes 
under 25.99 Produksjon av metallvarer ikke nevnt 
annet sted 

 
 Produksjon av skipsseksjoner grupperes under 

30.11 Bygging av skip og flytende materiell 
 
25.12 Produksjon av dører og vinduer av 

metall 
 
 Omfatter produksjon av dører, vinduer samt 

rammer, skodder, porter av metall og skillevegger 
av metall som er montert til gulvet 

 
25.2 Produksjon av tanker, cisterner og 

andre beholdere av metall 
 
 Omfatter produksjon av radiatorer og kjeler 

til sentralvarmeanlegg. 
 
25.21 Produksjon av radiatorer og kjeler til 

sentralvarmeanlegg 
 
 Produksjon av elektriske ovner og varmtvannsbere-

dere grupperes under 27.51 Produksjon av elektris-
ke husholdningsmaskiner og -apparater 

 
25.29 Produksjon av andre tanker, cister-

ner og beholdere av metall 
 
 Omfatter produksjon av kar, tanker og lignende 

beholdere av metall av den typen som normalt in-
stalleres som inventar til oppbevaring og produk-
sjon og metallbeholdere til komprimert eller fly-
tende gass 

 
 Produksjon av fat, tromler, bokser, spann, kasser 

mv. (under 300 l) av metall av den typen som nor-
malt brukes til transport og emballering av varer 
(uansett størrelse) grupperes under hhv. 25.91 Pro-
duksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og 
stål og 25.92 Produksjon av emballasje av lettme-
tall 

 
 Produksjon av transportcontainere grupperes under 

29.20 Produksjon av karosserier og tilhengere 
 
 Produksjon av tanks (pansrede krigskjøretøyer) 

grupperes under 30.40 Produksjon av militære 
stridskjøretøyer 

 
25.3 Produksjon av dampkjeler, unntatt 

kjeler til sentralvarmeanlegg 
 
 Omfatter produksjon av dampkjeler. 
 
25.30 Produksjon av dampkjeler, unntatt 

kjeler til sentralvarmeanlegg 

 Omfatter produksjon av dampgeneratorer og 
hjelpeutstyr til bruk av dampgeneratorer: kon-
densatorer, forvarmere, overhetere, dampsamlere 
og akkumulatorer, produksjon av atomreaktorer 
unntatt isotopseparatorer  og deler til skipskjeler 
og kraftkjeler 

 
 Omfatter også konstruksjon av rørsystem med 

ytterligere bearbeiding av rør med henblikk på 
generelt å lage trykkslanger eller rørsystemer 
sammen med det tilhørende design- og 
konstruksjonsarbeide 

 
 Produksjon av varmtvannsberedere og radiatorer til 

sentralvarmeanlegg grupperes under 25.21 Produk-
sjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg 

 
 Produksjon av kombinerte kjeler og turbiner grup-

peres under 28.11 Produksjon av motorer og turbi-
ner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvog-
ner 

 
 Produksjon av isotopseparatorer grupperes under 

28.99 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt 
annet sted 

 
25.4 Produksjon av våpen og ammunisjon 
 
25.40 Produksjon av våpen og ammunisjon 
 
 Omfatter produksjon av tunge våpen (artilleri, 

kanoner, rakettutskytere, torpedoutskytningsrør, 
tunge maskingeværer), håndvåpen (revolvere, 
haglgeværer, lette maskingeværer, luft- eller gass-
geværer og -pistoler og ammunisjon) 

 
 Omfatter også produksjon av skytevåpen og am-

munisjon til jakt, sport eller sikkerhet og eksplo-
sive enheter som f.eks. bomber, miner eller tor-
pedoer 

 
 Produksjon av fenghetter, detonatorer og signalra-

ketter grupperes under 20.51 Produksjon av eksplo-
siver 

 Produksjon av huggerter, sverd, bajonetter mv. 
grupperes under 25.71 Produksjon av kjøkkenred-
skaper og skjære- og klipperedskaper 

 
 Produksjon av pansrede kjøretøyer til transport av 

penger og verdigjenstander grupperes under 29.10 
Produksjon av motorvogner 

 
 Produksjon av romfartøyer grupperes under 30.30 

Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lig-
nende utstyr 
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 Produksjon av tanks og andre krigskjøretøyer grup-
peres under 30.40 Produksjon av militære strids-
kjøretøyer 

 
25.5 Smiing, stansing og valsing av me-

tall, og pulvermetallurgi 
 
 Omfatter generell virksomhet i forbindelse 

med bearbeiding av metall som f.eks. smiing 
eller stansing, som vanligvis utføres på opp-
drags- eller kontraktbasis. 

 
25.50 Smiing, stansing, valsing av metall, 

og pulvermetallurgi 
 
 Omfatter smiing, stansing og valsing av metall og 

pulvermetallurgi: produksjon av metallprodukter 
direkte av metallpulver ved varmebehandling el-
ler under trykk 

 
 Produksjon av metallpulver grupperes under hhv. 

24.101 Produksjon av jern og stål og 24.2 Produk-
sjon av andre rør og rørdeler av stål 

 
25.6 Overflatebehandling og bearbeiding 

av metaller 
 
 Omfatter generell virksomhet i forbindelse 

med bearbeiding av metall som f.eks. over-
trekking, coating, gravering, boring, finpole-
ring, sveising mv., som vanligvis utføres på 
oppdrags- eller kontraktsbasis. 

 
25.61 Overflatebehandling av metaller 
 
 Omfatter overtrekking, eloksering mv. av metall, 

varmebehandling av metall, avgrating, sandblå-
sing, tromling og rensing av metaller, farging, 
gravering og trykking av metall, ikke-metallholdig 
coating av metall: belegging med plast, emalje-
ring, lakkering mv. og herding og glanssliping av 
metall 

 
 Hovslageraktiviteter grupperes under 01.62 Tjenes-

ter tilknyttet husdyrhold 
 
 Trykking direkte på metall grupperes under 18.12 

Trykking ellers 
 
 Metallovertrekking av plast grupperes under 22.29 

Produksjon av plastprodukter ellers 
 
 Valsing av edelmetaller på uedelt metall eller andre 

metaller grupperes under hhv. 24.41 Produksjon av 
edelmetaller, 24.42 Produksjon av aluminium, 
24.43 Produksjon av bly, sink og tinn og 24.44 
Produksjon av kobber 

 

25.62 Bearbeiding av metaller 
 
 Omfatter boring, dreiing, utfresing, erodering, 

høvling, polering, rømming, avretting, saging, sli-
ping, spissing, finpolering, sveising, spleising mv. 
av metallemner og skjæring av metaller og påfø-
ring av skrift på metaller ved hjelp av laserstråler 

 
 Hovslageraktiviteter grupperes under 01.62 Tjenes-

ter tilknyttet husdyrhold 
 
 Graveringstjenester mens kunden venter grupperes 

under 95.25 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 
 
25.7 Produksjon av kjøkkenredskaper, 

skjære- og klipperedskaper, hånd-
verktøy og andre jernvarer 

 
 Omfatter produksjon av bestikk, skjære- og 

klipperedskaper; håndverktøy av metall og 
diverse metallprodukter. 

 
25.71 Produksjon av kjøkkenredskaper og 

skjære- og klipperedskaper 
 
 Omfatter produksjon av redskaper til bruk i hus-

holdningen som f.eks. kniver, gafler, skjeer mv., 
produksjon av annet bestikk: fileteringskniver og 
kjøttøkser; barberhøvler og barberblader, sakser, 
huggerter, sverd og bajonetter mv. 

 
 Produksjon av metallvarer (gryter, kjeler mv.) og 

servise (skåler, fat mv.) eller kuvertartikler (taller-
kener, koppeskåler mv.) grupperes under 25.99 
Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 

 
 Produksjon av spisebestikk av edelt metall gruppe-

res under 32.12 Produksjon av gull- og sølvvarer og 
lignende artikler 

 
25.72 Produksjon av låser og beslag 
 
 Omfatter produksjon av hengelåser, låser, nøkler, 

hengsler o.l. varer til bygninger, møbler, kjøre-
tøyer mv. 

 
25.73 Produksjon av håndverktøy 
 
 Omfatter produksjon av kniver og knivblad til 

maskiner eller til mekaniske redskaper, håndverk-
tøy som f.eks. tenger, skrutrekkere mv., ikke-
motordrevet håndverktøy til bruk i jordbruket, 
sager og sagblader herunder rundsagblad og sag-
kjeder, utskiftbart verktøy til håndverktøy (også 
motordrevet) eller til verktøymaskiner, bor, meis-
ler, fresere mv., esser, ambolter mv., støpekasser 
og støpeformer og formingsverktøy: skruestikker 
og skruetvinger 
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 Produksjon av motordrevet håndverktøy grupperes 
under 28.24 Produksjon av motordrevet håndverk-
tøy 

 
 Produksjon av kokiller grupperes under 28.91 

Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk 
industri 

 
25.9 Produksjon av andre metallvarer 
 
 Omfatter produksjon av diverse metallpro-

dukter som f.eks. dunker og spann; søm, 
skruer og muttere; husholdningsartikler av 
metall: metallbeslag; skipspropeller og -
ankre; montert jernbanemateriell mv. 

 
25.91 Produksjon av stålfat og lignende 

beholdere av jern og stål 
 
 Omfatter produksjon av spann, dunker, tromler 

og kasser 
 
 Produksjon av tanker og beholdere grupperes under 

25.2 Produksjon av tanker, cisterner og andre be-
holdere av metall 

 
25.92 Produksjon av emballasje av lettme-

tall 
 
 Omfatter produksjon av bokser og spann til nær-

ingsmidler, sammenleggbare tuber og kasser og 
lukkeanordninger av metall 

 
25.93 Produksjon av varer av metalltråd, 

kjetting og fjærer 
 
 Omfatter produksjon av metallkabler, flettede 

bånd o.l., uisolert metallkabel eller isolert kabel 
som ikke kan brukes som elektrisk leder, over-
trukket eller fylt tråd, trådvarer: piggtråd, trådgit-
ter, rister, trådnett, trådvev mv., bekledde elekt-
roder til elektrisk buesveising, søm og nåler, fjæ-
rer unntatt urfjærer; bladfjærer, spiralfjærer, tor-
sjonsfjærer, blad til fjærer, kjetting unntatt kraft-
overføringskjetting 

 
 Produksjon av urfjærer grupperes under 26.52 

Produksjon av klokker og ur 
 
 Produksjon av ledninger og kabler til transport av 

elektrisitet grupperes under 27.32 Produksjon av 
andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler 

 
 Produksjon av kraftoverføringskjetting grupperes 

under 28.15 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsut-
vekslinger og andre innretninger for kraftoverføring 

 
25.94 Produksjon av bolter og skruer 

 Omfatter produksjon av nagler, stoppskiver og 
lignende ikke-gjengede produkter, produkter til 
automatdreiebenker, bolter, skruer, mutter og lig-
nende gjengede produkter 

 
25.99 Produksjon av metallvarer ikke nevnt 

annet sted 
 
 Omfatter produksjon av husholdningsartikler av 

metall; kuvertartikler: tallerkener, dekketallerke-
ner, gryter, kjeler, skåler, fat, kasseroller, steke-
panner og andre ikke-elektriske redskaper til bruk 
i kjøkken, små håndbetjente kjøkkenapparater og 
-tilbehør, skuresvamper av metall, takrenner, ba-
dekar, kjøkkenvasker, servanter og lignende artik-
ler, metallvarer til kontorbruk (unntatt møbler), 
bankbokser, pengeskap, bokser, pansrede dører, 
skipspropeller og blader til propeller, ankere, 
klokker, montert jernbanemateriell, hasper, spen-
ner, hekter, metallstiger, metallskilt herunder 
vegskilt, folieposer, permanente metallmagneter, 
termokanner og flasker av metall, metallmerker 
og militærdistinksjoner av metall, hårruller av 
metall, paraplyhåndtak og rammer av metall og 
kammer 

 
 Produksjon av sverd og bajonetter grupperes under 

25.71 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- 
og klipperedskaper 

 
 Produksjon av handlevogner grupperes under 30.99 

Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt 
annet sted 

 
 Produksjon av møbler av metall grupperes under 

hhv. 31.01 Produksjon av kontor- og butikkmøbler, 
31.02 Produksjon av kjøkkenmøbler og 31.09 Pro-
duksjon av møbler ellers 

 
 Produksjon av sportsartikler grupperes under 32.30 

Produksjon av sportsartikler 
 
 Produksjon av spill og leker grupperes under 32.40 

Produksjon av spill og leker 
 
26 Produksjon av datamaskiner og 

elektroniske og optiske produkter 
 
 Omfatter produksjon av datamaskiner, ytre 

enheter, kommunikasjonsutstyr og lignende 
elektroniske produkter samt produksjon av 
komponenter til slike produkter. Produk-
sjonsprosessen i denne næringen er kjenne-
tegnet ved design og bruk av integrerte 
kretsløp og bruk av høyt spesialisert miniaty-
rinseringsteknologi. Næringen omfatter også 
produksjon av forbrukerelektronikk, utstyr 
til måling, prøving, navigasjon og kontroll, 
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bestrålingsutstyr, elektromedisinsk og elekt-
roterapeutisk utstyr, optiske instrumenter og 
optisk utstyr samt produksjon av magnetiske 
og optiske medier. 

 
26.1 Produksjon av elektroniske kompo-

nenter og kretskort 
 
26.11 Produksjon av elektroniske kompo-

nenter 
 
 Omfatter produksjon av elektroniske kondensato-

rer, elektroniske motstandere, mikroprosessorer, 
elektronrør, elektroniske koblinger, printplater 
uten påmonterte komponenter, integrerte krets-
løp (analoge, digitale eller hybride), dioder, tran-
sistorer o.l. diskrete enheter, induktorer (f.eks. 
bølgesperrer, spoler, transformatorer), elektro-
nisk komponenttype, elektroniske krystaller og 
krystallsamlinger, solenoider, brytere og omsette-
re til elektronisk bruk, plater og skiver, halvlede-
re, ferdige eller halvfabrikata, skjermkomponen-
ter (plasma, polymer LCD) og lysdioder 

 
 Omfatter også produksjon av printerkabler, kab-

ler til monitorer, USB-kabler, koblinger mv. 
 
 Trykking av smartkort grupperes under 18.12 

Trykking ellers 
 
 Produksjon av datamaskiner og tv-displays gruppe-

res under hhv. 26.20 Produksjon av datamaskiner 
og tilleggsutstyr og 26.40 Produksjon av elektro-
nikk til husholdningsbruk 

 
 Produksjon av modemer (bæreutstyr) grupperes 

under 26.30 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 
 
 Produksjon av røntgenrør o.l. bestrålingsutstyr 

grupperes under 26.60 Produksjon av strålingsut-
styr, elektromedisinsk og elektroterapeutisk utstyr 

 
 Produksjon av optisk utstyr og instrumenter grup-

peres under 26.70 Produksjon av optiske instru-
menter og fotografisk utstyr 

 
 Produksjon av lignende enheter til elektrisk bruk 

grupperes under 27 Produksjon av elektrisk utstyr 
 
 Produksjon av fluorescerende vekter for strømstabi-

lisatorer grupperes under 27.11 Produksjon av 
elektromotorer, generatorer og transformatorer 

 
 Produksjon av elektriske releer grupperes under 

27.12 Produksjon av elektriske fordelings- og kont-
rolltavler og paneler 

 

 Produksjon av utstyr til ledninger og kabler gruppe-
res under 27.33 Produksjon av ledningsmateriell 

 
 Produksjon av komplett utstyr er gruppert annet 

sted, basert på grupperingen av komplett utstyr 
 
26.12 Produksjon av kretskort 
 
 Omfatter produksjon av kretskort med monterte 

komponenter, påmontering av komponenter på 
kretskort og produksjon av grensesnittkort (f.eks. 
lyd, video, styreenheter, nettverk, modem) 

 
 Trykking av smartkort grupperes under 18.12 

Trykking ellers 
 
 Produksjon av kretskort uten monterte komponen-

ter grupperes under 26.11 Produksjon av elektro-
niske komponenter 

 
26.2  Produksjon av datamaskiner og til-

leggsutstyr 
 
26.20 Produksjon av datamaskiner og til-

leggsutstyr 
 
 Omfatter produksjon og/eller samling av elektro-

niske datamaskiner som f.eks. prosessorenhet-
datamaskiner, stasjonære datamaskiner, bærbare 
datamaskiner og servere samt tilleggsutstyr som 
f.eks. printere, skjermer, tastaturer. Datamaski-
nene kan være analoge, digitale eller hybride; 
produksjon av vertsmaskiner og datamaskiner til 
å holde i hånden (f.eks. PDA), produksjon av 
magnetiske harddisker, flash drives og andre lag-
ringsmedier, optiske harddisker (f.eks. CD-RW, 
CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), produksjon av 
printere, tastaturer, mus, joystick og trackballtil-
behør, dedikerte dataterminaler, servere, scanne-
re, herunder strekkodescannere, smartkortlesere, 
virtuelle simulatorer og dataprosjektorer 

 
 Omfatter også produksjon av dataterminaler som 

f.eks. pengeautomater, kasseterminaler (POS-
terminaler) som ikke er mekanisk drevet, kontor-
utstyr med flere funksjoner og som utfører to el-
ler flere av følgende funksjoner; utskriving, scan-
ning, kopiering og faksing 

 
 Reproduksjon av innspilte opptak grupperes under 

18.20 Reproduksjon av innspilte opptak 
 
 Produksjon av elektroniske komponenter og elekt-

roniske samlinger som brukes i datamaskiner og 
ytre enheter grupperes under 26.1 Produksjon av 
elektroniske komponenter og kretskort 
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 Produksjon av interne/eksterne datamodemer 
grupperes under 26.12 Produksjon av kretskort 

 
 Produksjon av grensesnittkort, moduler og samling-

er grupperes under 26.12 Produksjon av kretskort 
 
 Produksjon av ladede elektroniske tavler grupperes 

under 26.12 Produksjon av kretskort 
 
 Produksjon av modemer og bærbart utstyr gruppe-

res under 26.30 Produksjon av kommunikasjonsut-
styr 

 
 Produksjon av digitale kommunikasjons-switches, 

datakommunikasjonsutstyr (f.eks. bruer, routere, 
gateways) grupperes under 26.30 Produksjon av 
kommunikasjonsutstyr 

 
 Produksjon av elektronikk til bruk i husholdningen 

som f.eks. CD-spillere og DVD-spillere grupperes 
under 26.40 Produksjon av elektronikk til hushold-
ningsbruk 

 
 Produksjon av TV-skjermer og TV-displayer gruppe-

res under 26.40 Produksjon av elektronikk til hus-
holdningsbruk 

 
 Produksjon av videospillkonsoller grupperes under 

26.40 Produksjon av elektronikk til husholdnings-
bruk 

 
 Produksjon av blanke optiske og magnetiske medier 

til bruk sammen med datamaskiner eller andre en-
heter grupperes under 26.80 Produksjon av magne-
tiske og optiske media 

 
26.3 Produksjon av kommunikasjonsut-

styr 
 
26.30 Produksjon av kommunikasjonsut-

styr 
 
 Omfatter produksjon av telefon- og datakommu-

nikasjonsutstyr som brukes til å bevege signaler 
elektronisk via ledninger eller gjennom luften 
som f.eks. radio- og fjernsynsutsendinger og tråd-
løst kommunikasjonsutstyr; utstyr til telefonsent-
raler, trådløse telefoner, utstyr til private telefon-
sentraler, telefon- og faksutstyr herunder telefon-
svarere, datakommunikasjonsutstyr som f.eks. 
bruer, routere og gateways, sende- og mottaker-
antenner, kabel-tv-utstyr, personsøkere, mobilte-
lefoner, mobilkommunikasjonsutstyr, radio- og 
tv-studioutstyr og utsendingsutstyr herunder tv-
kamera, modemer, bærbart utstyr, tyveri- og 
brannalarmutstyr som sender signaler til en kont-
rollstasjon, radio- og tv-sendere og kommunika-

sjonsutstyr som bruker infrarødt signal (fjernbe-
tjeninger) 

 
 Produksjon av ladede elektroniske tavler grupperes 

under 26.12 Produksjon av kretskort 
 
 Produksjon av elektroniske komponenter og del-

komponenter som brukes i kommunikasjonsutstyr 
herunder interne/eksterne datamodemer grupperes 
under 26.1 Produksjon av elektroniske komponen-
ter og kretskort 

 
 Produksjon av datamaskiner og annet datautstyr 

grupperes under 26.20 Produksjon av datamaski-
ner og tilleggsutstyr 

 
 Produksjon av audio- og videoutstyr til hushold-

ningen grupperes under 26.40 Produksjon av elekt-
ronikk til husholdningsbruk 

 
 Produksjon av GPS-utstyr grupperes under 26.51 

Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsin-
strumenter 

 
 Produksjon av elektroniske peketavler grupperes 

under 27.90 Produksjon av annet elektrisk utstyr 
 
 Produksjon av lyssignaler grupperes under 27.90 

Produksjon av annet elektrisk utstyr 
 
26.4 Produksjon av elektronikk til hus-

holdningsbruk 
 
26.40 Produksjon av elektronikk til hus-

holdningsbruk 
 
 Omfatter produksjon av audio- og videoutstyr til 

bruk i husholdningen, motorkjøretøy, høyttaler-
anlegg og forsterkeranlegg til musikkinstrumen-
ter, videobåndopptakere og kopiutstyr, tv-
apparater, tv-skjermer, tv-displays, lydopptakere 
og kopisystemer, stereoutstyr, radiomottakere, 
høyttalersystemer, videokamera av husholdnings-
typen, jukebokser, forsterkere til musikkinstru-
menter og høyttaleranlegg, mikrofoner, CD- og 
DVD-spillere, karaokemaskiner, hodetelefoner til 
f.eks. radio, stereo og datamaskin og videospill-
konsoller 

 
 Reproduksjon av innspilte opptak grupperes under 

18.20 Reproduksjon av innspilte opptak 
 
 Produksjon av ytre enheter og dataskjermer grup-

peres under 26.20 Produksjon av datamaskiner og 
tilleggsutstyr 

 
 Produksjon av telefonsvarere grupperes under 

26.30 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 
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 Produksjon av utstyr til personsøkere grupperes 
under 26.30 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 

 
 Produksjon av fjernbetjeningsenheter (radio og 

infrarød) grupperes under 26.30 Produksjon av 
kommunikasjonsutstyr 

 
 Produksjon av studiosenderutstyr som f.eks. gjengi-

velsesutstyr, sende- og mottakerantenner samt 
kommersielle videokamera grupperes under 26.30 
Produksjon av kommunikasjonsutstyr 

 
 Produksjon av antenner grupperes under 26.30 

Produksjon av kommunikasjonsutstyr 
 
 Produksjon av digitale kamera grupperes under 

26.70 Produksjon av optiske instrumenter og foto-
grafisk utstyr 

 
 Produksjon av elektroniske spill med fast (ikke 

utskiftbar) software grupperes under 32.40 Pro-
duksjon av spill og leker 

 
26.5 Produksjon av måle-, kontroll- og  

navigasjonsinstrumenter og klokker 
og ur 

 
 Omfatter produksjon av måle-, teste-, navi-

gasjons- og kontrollutstyr til diverse industri- 
og ikke-industriformål, herunder tidsbaserte 
måleenheter som f.eks. ur o.l. 

 
26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og 

navigasjonsinstrumenter 
 
 Omfatter produksjon av søke-, detekterings-, 

navigasjons-, styrings-, luftfarts- og skipssystemer 
og -utstyr, automatiske styringsanordninger og 
regulator til bruk til f.eks. oppvarming, aircondi-
tion, avkjøling og apparater, instrumenter og en-
heter til måling, visning, indikasjon, registrering, 
overføring og kontroll av temperatur, luftfuktig-
het, trykk, vakuum, forbrenning, gjennomstrøm-
ming, nivå, viskositet, tetthet, surhet, konsentra-
sjon og rotasjon; registrerende væskemålere og 
telleenheter, instrumenter til måling og testing av 
karakteristikaene ved elektrisitet og elektriske 
signaler; instrumenter og instrumentsystemer til 
laboratorieanalyse av den kjemiske og fysiske 
sammensetningen eller konsentrasjonen av prø-
ver av fast, flytende eller gassformig materiale el-
ler komposittmateriale; andre målings- og testin-
strumenter og deler av disse. Produksjon av ikke-
elektrisk måle-, teste- og navigasjonsutstyr (unn-
tatt enkle mekaniske verktøy) er inkludert i den-
ne næringsgruppen; Omfatter produksjon av fly-
motorinstrumenter, testeutstyr til måling av for-
urensning fra biler, meteorologiske instrumenter, 

utstyr til testing av fysiske egenskaper og inspek-
sjon, polygrafmaskiner, strålingsdetektorer og 
overvåkingsinstrumenter, målingsinstrumenter, 
termometre av væske- eller bimetalltypen (unn-
tatt medisinske), fuktighetsregulatorer, sentral-
varmeregulatorer, flamme- og brennerkontroll-
innretninger, spektrometre, pneumatiske målere, 
forbruksmålere (vann, gass, elektrisitet), gjen-
nomstrømmingsmålere og telleenheter, tellere, 
minesøkere, impulsgeneratorer (signalgenerato-
rer), metalldetektorer, søke-, detekterings-, navi-
gasjons-, luftfarts- og skipsutstyr, herunder so-
narbøyer, GPS-enheter, klimastyringssystemer, 
automatiske systemer til apparater, måle- og re-
gistreringsutstyr (f.eks. ferdsskriver i fly), beve-
gelsesdetektorer, radarer, analytiske laboratorie-
instrumenter (f.eks. blodanalyseutstyr), laborato-
rievekter, inkubatorer og diverse laboratorieappa-
rater til måling, testing mv., andre målings- og 
kontrollenheter som f.eks. strålingsdetektorer, po-
lygrafmaskiner, termometre (unntatt medisinsk 
bimetaltype) og meteorologiske instrumenter 

 
 Produksjon av telefonsvarere grupperes under  

26.30 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 
 
 Produksjon av utstyr til medisinsk testing og bestrå-

lingsutstyr grupperes under 26.60 Produksjon av 
strålingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeu-
tisk utstyr 

 
 Produksjon av optisk plasseringsutstyr grupperes 

under 26.70 Produksjon av optiske instrumenter og 
fotografisk utstyr 

 
 Produksjon av dikteringsmaskiner grupperes under 

28.23 Produksjon av kontormaskiner og utstyr 
(unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr) 

 
 Produksjon av vekter (bortsett fra laboratorievek-

ter), nivelleringsinstrumenter, målebånd mv. grup-
peres under 28.29 Produksjon av maskiner og ut-
styr til generell bruk ikke nevnt annet sted 

 
 Produksjon av medisinske termometre grupperes 

under 32.50 Produksjon av medisinske og tanntek-
niske instrumenter og utstyr 

 
 Installasjon av industrielle prosesstyringsanlegg 

grupperes under 33.20 Installasjon av industrima-
skiner og –utstyr 

 
 Produksjon av enkelt mekanisk måleverktøy (f.eks. 

målebånd, målelær), grupperes etter hva slags ma-
teriale de blir laget av 

 
26.52 Produksjon av klokker og ur 
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 Omfatter produksjon av ur og timermekanismer 
og deler av slike; alle sorter klokker herunder 
klokker i instrumentpaneler, urkasser herunder 
kasser av edle metaller, apparater til tidskontroll 
og tidsmåling og på annet vis visning av tidsinter-
valler med et urverk eller en synkron motor som 
f.eks.: parkometre, tidsbrytere, tids-
/datostempler, minuttalarmklokker, produksjon 
av kontakter og andre utgaver med et urverk eller 
en synkron motor: tidslåser, produksjon av kom-
ponenter til ur: urverk til alle slags ur, fjærer, ste-
ner, skiver, visere, plater, bruer og andre deler, 
urkasser og -kabinetter av alle slags materialer 

 
 Produksjon av urremmer av ikke-metall (tekstil, lær 

eller plast) grupperes under 15.12 Produksjon av 
reiseeffekter og salmakerartikler 

 
 Produksjon av urremmer av edelt metall grupperes 

under 32.12 Produksjon av gull- og sølvvarer og 
lignende artikler 

 
 Produksjon av urremmer av uedelt metall grupperes 

under 32.13 Produksjon av bijouteri og lignende 
artikler 

 
26.6 Produksjon av strålingsutstyr,  

elektromedisinsk- og elektro-
terapeutisk utstyr 

 
26.60 Produksjon av strålingsutstyr, elekt-

romedisinsk- og elektroterapeutisk 
utstyr 

 
 Omfatter produksjon av elektromedisinske appa-

rater som f.eks. MRI-utstyr, medisinsk ultralydut-
styr, elektrokardiografer og elektromedisinsk en-
doskopiutstyr og produksjon av bestrålingsappa-
rater og -rør til bruk som f.eks. medisinsk diag-
nostiseringsevaluering, medisinsk terapeutisk eva-
luering, industriell evaluering, forskningsevalue-
ring og vitenskapelig evaluering. Bestrålingen kan 
ta form av beta-, gamma-, og røntgenstråler; pro-
duksjon av bestrålingsapparater og -rør (f.eks. in-
dustrielle, diagnostiske, terapeutiske, forsknings-
messige og vitenskapelige): røntgenutstyr, CT-
scannere, PET-scannere, MR-utstyr, medisinsk la-
serutstyr, medisinsk endoskopiutstyr og bestrå-
lingsutstyr til næringsmidler 

 
 Produksjon av solarier grupperes under 28.99 

Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet 
sted 

 
26.7 Produksjon av optiske instrumenter 

og fotografisk utstyr 
 

26.70 Produksjon av optiske instrumenter 
og fotografisk utstyr 

 
 Omfatter produksjon av optiske instrumenter og 

linser som f.eks. kikkerter, mikroskoper (unntatt 
elektro, proton), teleskoper, prismer  og linser 
(unntatt optalmiske); coating eller klarlinser 
(unntatt optalmiske); innfatningslinser (unntatt 
optalmiske) og produksjon av fotografisk utstyr 
som f.eks. kamera og lysmålere; optiske speil, op-
tisk kanonsikteutstyr, optisk plasseringsutstyr, op-
tiske forstørrelsesinstrumenter, optisk presisjons-
verktøy til maskinarbeidere, optiske komparato-
rer, kamera, filmprojektorer og lysbildeapparater, 
overheadprojektorer, optiske målings- og kont-
rollenheter og -instrumenter (f.eks. brannledel-
sesutstyr, fotografiske lysmålere, avstandsmåle-
re), linser, optiske mikroskoper, kikkerter og tele-
skoper og lasersamlinger 

 
 Produksjon av datamaskinprojektorer grupperes 

under 26.20 Produksjon av datamaskiner og til-
leggsutstyr 

 
 Produksjon av kommersielle TV- og videokamera 

grupperes under 26.30 Produksjon av kommunika-
sjonsutstyr 

 
 Produksjon av videokamera til bruk i husholdning-

en grupperes under 26.40 Produksjon av elektro-
nikk til husholdningsbruk 

 
 Produksjon av komplett utstyr som bruker laser-

komponenter grupperes etter maskintype (f.eks. 
medisinsk laserutstyr grupperes under 26.60 Pro-
duksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og 
elektroterapeutisk utstyr) 

 
 Produksjon av fotokopieringsmaskiner grupperes 

under 28.23 Produksjon av kontormaskiner og ut-
styr (unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr) 

 
 Produksjon av optalmiske artikler grupperes under 

32.50 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

 
26.8 Produksjon av magnetiske og optiske 

media 
 
26.80 Produksjon av magnetiske og optiske 

media 
 
 Omfatter produksjon av magnetisk og optisk 

opptaksutstyr som f.eks. tomme magnetiske lyd- 
og videobånd og -kassetter, tomme disketter, 
tomme optiske disker og harddiskmedier 
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 Reproduksjon av innspilte opptak grupperes under 
18.2 Reproduksjon av innspilte opptak 

 
27 Produksjon av elektrisk utstyr 
 
 Omfatter produksjon av produkter som ge-

nererer, distribuerer og bruker elektrisk 
strøm. Dessuten er elektrisk belysning, sig-
nalutstyr og elektriske husholdningsappara-
ter inkludert.  

 
 Produksjon av elektroniske produkter gruppe-

res under 26 Produksjon av datamaskiner og 
elektroniske og optiske produkter 

 
27.1 Produksjon av elektromotorer, gene-

ratorer, transformatorer og elektris-
ke fordelings- og kontrolltavler og 
paneler 

 
 Omfatter produksjon av strøm, fordelings- 

og spesialtransformere, elektriske motorer, 
generatorer og motorgeneratorer. 

 
27.11 Produksjon av elektromotorer, gene-

ratorer og transformatorer 
 
 Omfatter produksjon av alle elektriske motorer og 

transformatorer: AC, DC, og AC/DC; produksjon 
av elektriske motorer (unntatt startmotorer med 
innebygget forbrenningsmotor), elektriske distri-
busjonstransformatorer, buesveisingstransforma-
torer, fluorescerende forkoblingsenheter (dvs. 
transformere), transformatorstasjoner til elektrisk 
strømfordeling, spenningsregulatorer til transport 
og distribusjon, strømgeneratorer (unntatt lade-
kontroll til forbrenningsmotorer), motorgenerato-
rer (unntatt turbingeneratorenheter) og vikling 
av rotorer på fabrikkbasis 

 
 Produksjon av elektroniske komponenttransformere 

og -kontakter grupperes under 26.11 Produksjon av 
elektroniske komponenter 

 
 Produksjon av elektrosveisings- og loddeutstyr 

grupperes under 27.90 Produksjon av annet elekt-
risk utstyr 

 
 Produksjon av vekselrettere, likerettere og omfor-

mere i fast tilstand grupperes under 27.90 Produk-
sjon av annet elektrisk utstyr 

 
 Produksjon av turbingeneratorer grupperes under 

28.11 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt 
motorer til luftfartøyer og motorvogner 

 
 Produksjon av startmotorer og generatorer til for-

brenningsmotorer grupperes under 29.31 Produk-

sjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvog-
ner 

 
27.12 Produksjon av elektriske fordelings- 

og kontrolltavler og paneler 
 
 Omfatter produksjon av strømsikringer, kontroll-

paneler til elektrisk strømfordeling, elektriske re-
leer, kanaler til elektriske strømfordelingstavle-
apparater, elektriske sikringer, strømkoblingsut-
styr, elektriske strømbrytere (unntatt trykknapp-
brytere, brytere med fjæringskobling, solenoid-
brytere og dempere) og produksjon av drivma-
skingeneratorer  

 
 Produksjon av klimastyringssystemer og industrielle 

prosesskontrollinstrumenter grupperes under 26.51 
Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsutstyr 

 
 Produksjon av kontakter til elektriske kretsløp som 

f.eks. trykknappkontakter og brytere med fjærings-
kobling grupperes under 27.33 Produksjon av led-
ningsmateriell 

 
27.2 Produksjon av batterier og akkumu-

latorer 
 
27.20 Produksjon av batterier og akkumu-

latorer 
 
 Omfatter produksjon av ikke-oppladbare og 

oppladbare batterier; produksjon av primærele-
menter og primærbatterier, celler som inneholder 
mangandioksid, kvikksølvdioksid, sølvoksid mv., 
elektriske akkumulatorer og deler til slike: sepa-
ratorer, beholdere, deksler, produksjon av blybat-
terier, NiCad-batterier, NiHM-batterier, lithum-
batterier, tørrbatterier og våtbatterier 

 
27.3 Produksjon av ledninger og led-

ningsmateriell 
 
 Omfatter produksjon av strømførende led-

ninger og kabler og ikke-strømførende led-
ninger og kabler til installasjon av elektriske 
kretsløp uansett materiale. 

 
 Omfatter også isolering av ledninger og pro-

duksjon av optiske fiberkabler. 
 
27.31 Produksjon av optiske fiberkabler 
 
 Omfatter produksjon av optiske fiberkabler til 

dataoverføring eller direkte overføring av bilder 
 Produksjon av glassfibrer eller tråd grupperes under 

23.14 Produksjon av glassfibrer 
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 Produksjon av optiske kabler eller samlinger med 
forbindelsesklemmer eller andre tilkoblinger grup-
peres etter bruksområde, f.eks. 26.11 Produksjon 
av elektroniske komponenter 

 
27.32 Produksjon av andre elektroniske  og 

elektriske ledninger og kabler 
 
 Omfatter produksjon av isolerte ledninger og 

kabler som er laget av stål, kobber og aluminium 
 
 Trekking av ledninger grupperes under hhv. 24.34 

Kaldtrekking av tråd, 24.41 Produksjon av edelme-
taller, 24.42 Produksjon av aluminium, 24.43 Pro-
duksjon av bly, sink og tinn, 24.44 Produksjon av 
kobber og 24.45 Produksjon av ikke-jernholdige  
metaller ellers 

 
 Produksjon av datamaskinkabler, printerkabler, 

USB-kabler og lignende kabler eller samlinger 
grupperes under 26.11 Produksjon av elektroniske 
komponenter 

 
 Produksjon av sett med elektriske ledninger og 

isolerte ledninger og forbindelsesklemmer grupperes 
under 27.90 Produksjon av annet elektrisk utstyr 

 
 Produksjon av kabelsett, ledningssett og lignende 

kabelsett eller -samlinger til bruk i motorvogner 
grupperes under 29.31 Produksjon av elektrisk og 
elektronisk utstyr til motorvogner 

 
27.33 Produksjon av ledningsmateriell 
 
 Omfatter produksjon av strømførende og ikke-

strømførende ledninger og kabler til elektriske 
kretsløp uansett materiale; produksjon av samle-
skinner og elektriske ledere (unntatt koblingsut-
styrstype), GFIC (jordingsfeilbrytere), lampehol-
dere, lynavledere og avledningsruller, brytere til 
elektriske ledninger og kabler (f.eks. trykkbrytere, 
trykknappbrytere, brytere med fjæringskobling og 
vippebrytere), stikkontakter, bokser til elektriske 
ledninger og kabler (f.eks. forgreningsbokser, 
koblingsbokser og bryterbokser), elektriske led-
ningsrør og fittings, transmisjonspoler og led-
ningsbeslag, ikke-strømførende ledningsenheter 
av plast, herunder forgreningsbokser, frontplater, 
polledningsfittings og bryterdeksler 

 
 Produksjon av keramiske isolatorer grupperes un-

der 23.43 Produksjon av isolatorer og isoleringsde-
ler av keramisk materiale 

 
 Produksjon av elektroniske komponentkoblinger  

-stikkontakter og kontakter grupperes under 26.11 
Produksjon av elektroniske komponenter 

 

27.4 Produksjon av belysningsutstyr 
 
27.40 Produksjon av belysningsutstyr 
 
 Omfatter produksjon av elektriske pærer og lysrør 

samt deler og komponenter (unntatt glassemner 
til elektriske pærer); elektriske belysningsarmatu-
rer (unntatt trafikkbelysningsarmaturer); ikke-
elektrisk belysningsutstyr og komponenter til be-
lysningsarmaturer (unntatt strømførende led-
ningsenheter). Produksjon av ikke-elektrisk be-
lysningsutstyr er også inkludert i denne nærings-
gruppen; produksjon av utladings-, gløde- og lys-
stofflamper, -armaturer og -pærer samt ultrafio-
lette og onfrarøde lamper, armaturer, pærer mv., 
belysningsarmatur til tak, lysekroner, bordlamper 
(dvs. belysningsarmaturer), juletrebelysning, 
elektriske vedkubber til ildsteder, lommelykter, 
elektriske insektlamper, lanterner (karbidlanter-
ner, elektriske lanterner, gasslanterner, bensin-
lanterner og petroleumslanterner), spotlys, gate-
belysningsarmatur (unntatt lyssignaler) og belys-
ningsutstyr til transportmidler (f.eks. motorkjøre-
tøyer, luftfartøyer og båter) 

 
 Produksjon av glassvarer og glassdeler til belys-

ningsarmatur grupperes under 23.19 Produksjon 
av teknisk glass og andre glassvarer 

 
 Produksjon av strømførende ledningsenheter til 

belysningsarmatur grupperes under 27.33 Produk-
sjon av ledningsmateriell 

 
 Produksjon av takventilatorer eller baderomsventi-

latorer med integrert belysningsarmatur grupperes 
under 27.51 Produksjon av elektriske hushold-
ningsmaskiner og –apparater 

 
 Produksjon av elektrisk signalutstyr som f.eks. 

lyssignaler og fotgjengersignaler grupperes under  
27.90 Produksjon av annet elektrisk utstyr 

 
 Produksjon av elektriske skilt grupperes under 

27.90 Produksjon av annet elektrisk utstyr 
 
27.5 Produksjon av husholdningsmaskiner 

og -apparater 
 
 Omfatter produksjon av små elektriske appa-

rater og elektriske husholdningsartikler, ven-
tilatorer, støvsugere, elektriske gulvpleiema-
skiner til bruk i husholdningen, kokeappara-
ter, vaskeutstyr, kjøleskap, fryseskap og fry-
sebokser samt andre elektriske og ikke-
elektriske husholdningsapparater, som f.eks. 
oppvaskmaskiner, vannkokere, avfallsdun-
ker, alle til bruk i husholdningen. Nærings-
hovedgruppen omfatter produksjon av appa-
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rater med elektriske kilder, gasskilder eller 
andre brenselskilder. 

 
27.51 Produksjon av elektriske hushold-

ningsmaskiner og apparater 
 
 Omfatter produksjon av kjøleskap, frysere, vas-

kemaskiner og tørketromler, støvsugere, gulvbo-
nemaskiner, avfallskverner, hakkere, blandere, 
saftpresser, boksåpnere, elektriske barbermaski-
ner, elektriske tannbørster og annet elektrisk ut-
styr til personlig pleie, knivslipere, ventilatorer og 
resirkuleringshetter, varmeapparater, el-tepper, 
tørkeapparater, kammer, børster og krølltenger, 
strykejern, bærbare varmeapparater og ventilato-
rer til bruk i husholdningen, ovner, mikrobøl-
geovner, komfyrer, varmeplater, brødristere, kaf-
fe- og temaskiner, stekepanner, risteapparater, 
grillapparater og varmelegemer mv. 

 
 Produksjon av kjølere og frysere for kommersiell og 

industriell bruk, air-conditionanlegg, takvifter, 
fastmonterte varmeovner, ventilasjons- og utblås-
ningsvifter for kommersiell bruk, kokeapparater, 
vaskemaskiner, renserimaskiner og strykemaskiner 
for kommersiell bruk, støvsugere for kommersiell-, 
industriell- og institusjonsbruk grupperes under 28 
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
ikke nevnt annet sted 

 
 Produksjon av symaskiner til husholdningsbruk 

grupperes under 28.94 Produksjon av maskiner og 
utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri  

 
 Installasjon av sentralstøvsugere grupperes under 

43.29 Annet installasjonsarbeid 
 
27.52 Produksjon av ikke-elektriske hus-

holdningsmaskiner og apparater 
 
 Omfatter produksjon av ikke-elektriske kokeappa-

rater og varmeapparater til bruk i husholdningen 
som ikke-elektriske varmeapparater, komfyrer, 
kaminer, kakkelovner, vannvarmere, kokeappara-
ter og tallerkenvarmere 

 
27.9 Produksjon av annet elektrisk utstyr 
 
27.90 Produksjon av annet elektrisk utstyr 
 
 Omfatter produksjon av annet forskjellig elektrisk 

utstyr enn motorer, generatorer og transformato-
rer, batterier og akkumulatorer, ledninger og led-
ningsenheter, belysningsutstyr og husholdnings-
apparater: Produksjon av batteriladere (transisto-
rer), elektriske døråpnings- og lukkemekanismer, 
ringeklokker, skjøteledninger produsert av inn-
kjøpte isolerte ledninger, ultralydrengjøringsma-

skiner (unntatt til laboratorie- og tannlegemaski-
ner), vekselrettere, rektifiseringsapparater, bren-
selceller samt regulert og ikke-regulert strømfor-
syning, uavbrutt strømforsyning (UPS), støtspen-
ningsdempere (unntatt for distribusjonsnivåspen-
ning), ledninger til apparater, skjøteledninger og 
andre sett med elektriske ledninger og isolerte 
ledninger og koblinger, kull- og grafittelektroder, 
kontakter og andre elektriske kull- og grafittpro-
dukter, partikkelakselerasjonselektroder, elektris-
ke kondensatorer, motstandere og lignende akse-
lerasjonselektroder, elektromagneter, sirener, 
elektroniske peketavler, elektriske skilt, elektrisk 
signalutstyr som f.eks. lyssignaler og fotgjenger-
signaler, elektriske isolatorer (unntatt glass eller 
porselen), basismetallrør og fittings og elektro-
sveisings- og loddeutstyr, herunder håndholdte 
loddebolter 

 
 Produksjon av elektriske isolatorer av porselen 

grupperes under 23.43 Produksjon av isolatorer og 
isoleringsdeler av keramisk materiale 

 
 Produksjon av kull- og grafittfibrer og -produkter 

(unntatt elektroder og elektriske tavler) grupperes 
under 23.99 Produksjon av ikke-metallholdige mi-
neralprodukter ikke nevnt annet sted 

 
 Produksjon av elektroniske ensrettere av kompo-

nenttypen, spenningsregulerende integrerte krets-
løp, strømkonverterende integrerte kretsløp, elekt-
roniske kondensatorer, elektroniske motstandere og 
lignende enheter grupperes under 26.11 Produksjon 
av elektroniske komponenter 

 
 Produksjon av transformatorer, motorer, generato-

rer, koblingsutstyr, releer og industrielle styresys-
temer grupperes under 27.1 Produksjon av elekt-
romotorer, generatorer, transformatorer og elekt-
riske fordelings- og kontrolltavler og paneler 

 
 Produksjon av batterier grupperes under 27.20 

Produksjon av batterier og akkumulatorer 
 
 Produksjon av kommunikasjons- og energiledning-

er, strømførende og ikke-strømførende ledningsen-
heter grupperes under 27.3 Produksjon av ledning-
er og ledningsmateriell 

 
 Produksjon av belysningsutstyr grupperes under 

27.40 Produksjon av belysningsutstyr 
 
 Produksjon av husholdningsmaskiner grupperes 

under 27.5 Produksjon av husholdningsmaskiner 
og -apparater 
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 Produksjon av ikke-elektrisk sveise- og loddeutstyr 
grupperes under 28.29 Produksjon av maskiner og 
utstyr til generell bruk ikke nevnt annet sted 

 
 Produksjon av elektrisk utstyr til motorvogner som 

f.eks. generatorer, vekselstrømgeneratorer, tenn-
plugger, tenningsledninger, el-ruter og -dørsystemer 
og spenningsregulatorer grupperes under 29.31 
Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til mo-
torvogner 

 
28 Produksjon av maskiner og utstyr til 

generell bruk, ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter produksjon av maskiner og utstyr 

som fungerer uavhengig på materialer, en-
ten mekanisk eller termisk, eller utfører be-
handling av materialer (som f.eks. håndte-
ring, sprøyting, veiing eller emballering), 
herunder tilhørende mekaniske deler, som 
frembringer og bruker spesialproduserte 
primærdeler. Næringen omfatter faste og 
mobile håndholdte maskiner uansett om de 
brukes innenfor industri, bygge- og an-
leggsvirksomhet, jordbruk eller til hushold-
ningsbruk. Produksjon av spesialutstyr til 
passasjer- og godstransport innenfor byg-
ninger er også inkludert. I denne næringen 
skilles det mellom produksjon  av maskiner 
til spesielle formål, dvs. maskiner som ute-
lukkende brukes i NACE-næringer eller en li-
ten del NACE-næringer, og maskiner til ge-
nerelle formål, dvs. maskiner som brukes in-
nen en lang rekke NACE-næringer. Næringen 
omfatter også maskiner til spesielle formål 
som ikke er omfattet andre steder i standar-
den, uansett om de brukes i en produksjons-
prosess eller ikke, som f.eks. utstyr til for-
nøyelsesparker, automatisk utstyr til bow-
lingbaner mv. 

 
 Produksjon av metallprodukter til generell 

bruk grupperes under 25 Produksjon av me-
tallvarer, unntatt maskiner og utstyr 

 
 Produksjon av måle- og testeutstyr og elektris-

ke fordelings- og kontrollapparater grupperes 
under hhv. 26 Produksjon av datamaskiner og 
elektroniske og optiske produkter og 27 Pro-
duksjon av elektrisk utstyr 

 
  Produksjon av motorvogner til generell bruk 

grupperes under hhv. 29 Produksjon av mo-
torvogner og tilhengere og 30 Produksjon av 
andre transportmidler 

 
28.1 Produksjon av maskiner og utstyr til 

generell bruk 

28.11 Produksjon av motorer og turbiner, 
unntatt motorer til luftfartøyer og 
motorvogner 

 
 Omfatter produksjon av forbrenningsstempelmo-

torer unntatt motorer til motorvogner, fly og 
knallerter: båtmotorer, lokomotivmotorer; stemp-
ler, stempelringer, forgassere o.l. til alle forbren-
ningsmotorer, dieselmotorer mv., innsugings- og 
utstøtingsventiler til forbrenningsmotorer, turbi-
ner og deler til turbiner: dampturbiner o.l., hyd-
rauliske turbiner, vannhjul og reguleringsinnret-
ninger til disse, vindmøller, gassturbiner unntatt 
turbojet- eller turbopropmotorer til fly, kombiner-
te kjeler og turbiner, turbogeneratorer og motorer 
til industriell bruk  

 
 Produksjon av elektriske generatorer (unntatt 

turbingeneratorer) grupperes under 27.11 Produk-
sjon av elektromotorer, generatorer og transforma-
torer 

 
 Produksjon av drivmaskingeneratorer (unntatt 

turbingeneratorenheter) grupperes under 27.11 
Produksjon av elektromotorer, generatorer og 
transformatorer 

 
 Produksjon av elektrisk utstyr og komponenter til 

forbrenningsmotorer grupperes under 29.31 Pro-
duksjon av elektrisk og elektronisk utstyr tilmotor-
vogner 

 
 Produksjon av motorer til motorvogner, luftfartøyer 

eller motorsykler grupperes under hhv. 29.10 Pro-
duksjon av motorvogner, 30.30 Produksjon av luft-
fartøyer og romfartøyer og lignende utstyr og 30.91 
Produksjon av motorsykler 

 
 Produksjon av turbojet- og turbopropmotorer grup-

peres under 30.30 Produksjon av luftfartøyer og 
romfartøyer og lignende utstyr 

 
28.12 Produksjon av komponenter til hyd-

raulisk og pneumatisk utstyr 
 
 Omfatter produksjon av hydrauliske og pneuma-

tiske komponenter (herunder hydrauliske pum-
per, hydrauliske motorer, hydrauliske og pneu-
matiske sylindere, hydrauliske og pneumatiske 
ventiler, hydrauliske og pneumatiske slanger og 
fittings), luftprepareringsutstyr til bruk i pneuma-
tiske systemer; hydrauliske systemer og hydrau-
lisk overføringsutstyr 

 
 Produksjon av kompressorer grupperes under  

28.13 Produksjon av pumper og kompressorer  
ellers 
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 Produksjon av pumper til ikke-hydraulisk bruk 
grupperes under 28.13 Produksjon av pumper og 
kompressorer ellers 

 
 Produksjon av ventiler til ikke-hydraulisk bruk 

grupperes under 28.14 Produksjon av kraner og 
ventiler ellers 

 
 Produksjon av mekanisk transmisjonsutstyr grup-

peres under 28.15 Produksjon av lagre, gir, tann-
hjulsutvekslinger og andre innretninger for kraft-
overføring 

 
28.13 Produksjon av pumper og kompres-

sorer ellers 
 
 Omfatter produksjon av luft- eller vakuumpum-

per, luft- eller andre gasskompressorer, pumper 
til væsker, uansett om de er forsynt med et måle-
instrument eller ikke, pumper til fastmontering 
på forbrenningsmotorer: olje, vann og bensin-
pumper til motorvogner mv. 

 
 Omfatter også produksjon av håndpumper 
 
 Produksjon av hydraulisk og pneumatisk utstyr 

grupperes under 28.12 Produksjon av komponenter 
til hydraulisk og pneumatisk utstyr 

 
28.14 Produksjon av kraner og ventiler  

ellers 
 
 Omfatter produksjon av kraner og ventiler til 

industriell bruk herunder reguleringsventiler og 
innstrømmingsventiler, sanitærkraner og -ventiler 
og kraner og ventiler til varmeanlegg 

 
 Produksjon av ventiler av uherdet, vulkanisert 

gummi, av glass eller av keramiske materialer 
grupperes under hhv. 22.19 Produksjon av gummi-
produkter ellers, 23.19 Produksjon av teknisk glass 
og andre glassvarer og 23.44 Produksjon av andre 
keramiske produkter for teknisk bruk 

 
 Produksjon av innsugings- og utstøtingsventiler til 

forbrenningsmotorer grupperes under 28.11 Pro-
duksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til 
luftfartøyer og motorvogner 

 
 Produksjon av hydrauliske og pneumatiske ventiler 

og luftprepareringsutstyr til bruk i pneumatiske sys-
temer grupperes under 28.12 Produksjon av kom-
ponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr 

 
28.15 Produksjon av lagre, gir, tannhjuls-

utvekslinger og andre innretninger 
for kraftoverføring 

 

 Omfatter produksjon av kule- og rullelagre og 
tilhørende deler, mekanisk kraftoverføringsutstyr: 
transmisjonsaksler og -sveiver: kamaksler, sveiv-
aksler, sveiver mv., lagerhus og alminnelige aksel-
lagre, tannhjul, tannhjulutvekslinger, girkasser og 
andre hastighetsregulatorer, koblinger og aksle-
koblinger, svinghjul og reimskiver, leddet kjede-
ledd og kraftoverføringskjeder 

 
 Produksjon av andre kjeder grupperes under 25.93 

Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjæ-
rer 

 
 Produksjon av hydraulisk transmisjonsutstyr grup-

peres under 28.12 Produksjon av komponenter til 
hydraulisk og pneumatisk utstyr 

 
 Produksjon av hydrostatiske transmisjoner gruppe-

res under 28.12 Produksjon av komponenter til 
hydraulisk og pneumatisk utstyr 

 
 Produksjon av (elektromagnetiske) koblinger grup-

peres under 29.31 Produksjon av elektrisk og elekt-
ronisk utstyr til motorvogner 

 
 Produksjon av deler til kraftoverføringsutstyr som 

kan identifiseres som deler til motorvogner eller 
luftfartøyer grupperes under hhv. 29 Produksjon av 
motorvogner og tilhengere og 30 Produksjon av 
andre transportmidler 

 
28.2 Produksjon av andre maskiner og 

annet utstyr til generell bruk 
 
28.21 Produksjon av industri- og  

laboratorieovner samt brennere 
 
 Omfatter produksjon av elektriske ovner og andre 

industri- og laboratorieovner, herunder forbren-
ningsovner, fyringsaggregater, permanente elekt-
riske varmeapparater og elektriske apparater til 
oppvarming av svømmebasseng, permanente 
ikke-elektriske varmeapparater til bruk i hushold-
ningen som f.eks. soloppvarming, dampoppvar-
ming, oljeoppvarming og lignende ovner og var-
meapparater, elektriske husholdningsovner 
(elektriske ovner med trykkluftsirkulasjon, var-
mepumper mv.) og ikke-elektriske husholdning-
sovner med trykkluft 

 
 Omfatter også produksjon av automatiske fyring-

sovner, kaminer og asketømmere mv. 
 
 Produksjon av komfyrer grupperes under 27.51 

Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -
apparater  
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 Produksjon av tørkemaskiner til bruk i jordbruket 
grupperes under 28.93 Produksjon av maskiner og 
utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri 

 
 Produksjon av bakeriovner grupperes under  

28.93 Produksjon av maskiner og utstyr til 
nærings- og nytelsesmiddelindustri 

 
 Produksjon av tørkemaskiner til tre, papirmasse, 

papir og papp grupperes under 28.99 Produksjon 
av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted 

 
 Produksjon av steriliseringsapparater til medisinsk 

og kirurgisk formål eller laboratorieformål gruppe-
res under 32.50 Produksjon av medisinske og tann-
tekniske instrumenter og utstyr 

 
 Produksjon av (dentale) laboratorieovner grupperes 

under 32.50 Produksjon av medisinske og tanntek-
niske instrumenter og utstyr 

 
28.22 Produksjon av løfte- og håndterings-

utstyr 
 
 Omfatter produksjon av manuelle eller motor-

drevne løftemaskiner, håndteringsmaskiner eller 
maskiner til på- eller avlessing: taljer og vinsjer, 
ankerspill og donkraft, lossebommer, kraner, mo-
bile portalkraner, portaltrucker mv., motortruck-
er, uansett om de er utstyrt med løfte- og håndte-
ringsutstyr og uansett om de er selvgående av 
den typen som brukes på fabrikker (herunder 
manuelle vogner) og er særskilt beregnet til å løf-
te, håndtere, laste eller losse gods, transportbånd, 
taubaner mv., elevatorer og rulletrapper og spesi-
aliserte deler til løfte- og håndteringsutstyr 

 
 Produksjon av heiser med kontinuerlig funksjon og 

transportbånd til underjordisk bruk grupperes un-
der 28.92 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 

 
 Produksjon av mekaniske skuffer, gravemaskiner og 

lesseapparater grupperes under 28.92 Produksjon 
av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- 
og anleggsvirksomhet 

 
 Produksjon av industriroboter til flerbruk grupperes 

under 28.99 Produksjon av spesialmaskiner ikke 
nevnt annet sted 

 
 Produksjon av flytekraner, jernbanekraner og kran-

vogner grupperes under hhv. 30.11 Bygging av skip 
og flytende materiell og 30.20 Produksjon av loko-
motiver og annet rullende materiell til jernbane og 
sporvei 

 

 Installasjon av heiser og elevatorer grupperes under 
43.29 Annet installasjonsarbeid 

 
28.221 Produksjon av løfte- og håndterings-

utstyr til skip og båter 
 
28.229 Produksjon av løfte- og håndterings-

utstyr ellers 
 
 Omfatter industriroboter for lossing og lasting, 

heiser, industritrucker mv. 
 
 Omfatter også rulletrapper 
 
 Installasjon av heiser grupperes under 43.29 Annet 

installasjonsarbeid 
 
28.23 Produksjon av kontormaskiner og 

utstyr (unntatt datamaskiner og til-
leggsutstyr) 

 
 Omfatter produksjon av regnemaskiner, adde-

ringsmaskiner, kassaapparater, lommekalkulato-
rer (elektroniske eller ikke), frankeringsmaskiner, 
brevsorteringsmaskiner (konvolutterings-, forseg-
lings- og adresseringsmaskiner; åpning, sortering, 
scanning), sorteringsmaskiner, skrivemaskiner, 
stenografimaskiner, kontorinnbindingsutstyr (dvs. 
plast- eller tapeinnbinding), maskiner til utskri-
ving av sjekkhefter, mynttelle- og myntpakkema-
skiner, blyantspissere, stiftemaskiner, stiftefjerne-
re, tapeholdere, hullmaskiner, kassaapparater 
(mekanisk drevet), fotokopieringsmaskiner, to-
nerpatroner, tavler, whiteboards og markerings-
tavler og dikteringsmaskiner 

 
 Produksjon av datamaskiner og annet datautstyr 

grupperes under 26.20 Produksjon av datamaski-
ner og tilleggsutstyr 

 
28.24 Produksjon av motordrevet hånd-

verktøy 
 
 Omfatter produksjon av håndverktøy med isolert 

elektrisk eller ikke-elektrisk motor eller pneuma-
tisk drev som f.eks. rundsager eller sager med 
forbrenningsmotor, boremaskiner og slagbor-
maskiner, håndholdte slipemaskiner, pneumatis-
ke spikerpistoler, støtputer, grunnhøvler, slipe-
verktøy, stiftemaskiner, pneumatiske naglepisto-
ler, høvelmaskiner, platestansere og slagskrunøk-
ler og strømaktiverte spikerpistoler 

 
 Produksjon av utskiftbart verktøy til håndverktøy 

grupperes under 25.73 Produksjon av håndverktøy 
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 Produksjon av elektrisk håndholdt lodde- og sveise-
utstyr grupperes under 27.90 Produksjon av annet 
elektrisk utstyr 

 
28.25 Produksjon av kjøle- og ventilasjons-

anlegg, unntatt til husholdningsbruk 
 
 Omfatter produksjon av kjøle- og fryseutstyr til 

industriell bruk, herunder samling av komponen-
ter, airconditionanlegg, herunder til motorvogner 
og ventilatorer til industriell bruk 

 
 Produksjon av kjøle- og fryseutstyr til bruk i hus-

holdningen grupperes under 27.51 Produksjon av 
elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 

 
 Produksjon av ventilatorer til husholdningsbruk 

grupperes under 27.51 Produksjon av elektriske 
husholdningsmaskiner og -apparater 

 
28.29 Produksjon av maskiner og utstyr til 

generell bruk, ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter produksjon av vekter (unntatt labora-

torievekter), vekter til kontinuerlig veiing, vogn-
vekter mv., filtrerings- og rensingsutstyr til væs-
ker; utstyr til utskyting, spredning og utsprøyting 
av væsker eller pulver; sprøytepistoler, 
brannslokkere, sandstrålemaskiner, dampstråle-
maskiner mv., pakkemaskiner: maskiner til påfyl-
ling, lukking, forsegling, kapsling, etikettering 
mv.; maskiner til rengjøring eller tørking av flas-
ker og tilsetting av kullsyre til drikkevarer; destil-
lerings- og rektifiseringsanlegg til oljeraffinerier, 
kjemikalieindustrien, drikkevareindustrien mv., 
varmevekslere, maskiner til produksjon av flyten-
de luft og gass, gassgeneratorer, kalandere og 
andre valsemaskiner og valser til disse (unntatt til 
metall og glass), sentrifuger (unntatt melkesentri-
fuger og tørketromler), pakninger o.l. produsert 
av en blanding av materialer eller flere lag av 
samme materiale, salgsautomater, vatere, måle-
bånd og lignende håndverktøy, presisjonsverktøy 
til maskinarbeidere (unntatt optiske), ikke-
elektrisk sveise- og loddeutstyr og kjøletårn og 
lignende avkjøling ved hjelp av resirkulert vann 

 
 Produksjon av følsomme laboratorievekter gruppe-

res under 26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og 
navigasjonsinstrumenter 

 
 Produksjon av kjøle- og fryseutstyr til bruk i hus-

holdningen grupperes under 27.51 Produksjon av 
elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 

 
 Produksjon av ventilatorer til bruk i husholdningen 

grupperes under 27.51 Produksjon av elektriske 
husholdningsmaskiner og -apparater 

 Produksjon av elektrosveisings- og loddeutstyr 
grupperes under 27.90 Produksjon av annet elekt-
risk utstyr 

 
 Produksjon av jordbrukssprøytemaskiner grupperes 

under 28.30 Produksjon av jordbruks- og skog-
bruksmaskiner 

 
 Produksjon av metall- og glassvalsemaskiner og 

valser til disse grupperes under hhv. 28.91 Produk-
sjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri 
og 28.99 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt 
annet sted 

 
 Produksjon av tørkemaskiner til bruk i jordbruket 

og maskiner til filtrering eller rensing av nærings-
midler grupperes under 28.93 Produksjon av ma-
skiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelin-
dustri 

 
 Produksjon av melkeseparatorer grupperes under 

28.93 Produksjon av maskiner og utstyr til 
nærings- og nytelsesmiddelindustri 

 
 Produksjon av tørketromler til kommersiell bruk 

grupperes under 28.94 Produksjon av maskiner og 
utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri 

 
 Produksjon av maskiner til stofftrykk grupperes 

under 28.94 Produksjon av maskiner og utstyr til 
tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri 

 
28.3 Produksjon av jordbruks- og skog-

bruksmaskiner 
 
 Omfatter produksjon av jordbruks- og skog-

bruksmaskiner. 
 
28.30 Produksjon av jordbruks- og skog-

bruksmaskiner 
 
 Omfatter produksjon av traktorer til jord- og 

skogbruk, slåmaskiner herunder plenklippere, 
selvlastende eller selvlossende tilhengere til bruk 
i jordbruket, jordbruksmaskiner til jordbearbei-
ding, beplantning eller gjødsling: ploger, gjød-
selsspredere, såmaskiner, harver mv., innhøs-
tingsmaskiner, treskemaskiner og sorterere, mel-
kemaskiner, sprøytemaskiner til jordbruket, di-
verse jordbruksmaskiner som maskiner til fjør-
feavl, biavl, og maskiner til tilberedning av fôr 
mv. og maskiner til rengjøring, sortering og klas-
sifisering av egg, frukt mv. 

 
 Produksjon av ikke-motordrevet håndverktøy til 

jordbruket grupperes under 25.73 Produksjon av 
håndverktøy 
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 Produksjon av transportbånd til jordbruket gruppe-
res under 28.229 Produksjon av løfte- og håndte-
ringsutstyr ellers 

 
 Produksjon av motordrevet håndverktøy grupperes 

under 28.24 Produksjon av motordrevet håndverk-
tøy 

 
 Produksjon av melkeseparatorer grupperes under 

28.93 Produksjon av maskiner og utstyr til 
nærings- og nytelsesmiddelindustri 

 
 Produksjon av maskiner til å rengjøre, sortere og 

klassifisere frø, korn og tørkede belgvekster gruppe-
res under 28.93 Produksjon av maskiner og utstyr 
til nærings- og nytelsesmiddelindustri 

 
 Produksjon av veitraktorer til tilhengere grupperes 

under 29.10 Produksjon av motorvogner 
 
 Produksjon av veigående tilhengere grupperes un-

der 29.20 Produksjon av karosserier og tilhengere 
 
28.4 Produksjon av maskiner til metallbe-

arbeiding og annet maskinverktøy 
 
 Omfatter produksjon av maskiner til metall-

bearbeiding og maskinverktøy, f.eks. pro-
duksjon av maskinverktøy til bearbeiding av 
metall og bearbeiding av andre materialer 
(tre, bein, stein, hard gummi, hard plast, 
kaldt glass mv.) herunder ved hjelp av laser-
stråler, ultralydbølger, plasmabue, magnet-
impuls mv. 

 
28.41 Produksjon av maskinverktøy til  

metallbearbeiding 
 
 Omfatter produksjon av maskinverktøy til bear-

beiding av metall ved hjelp av laserstråler, ultra-
lydbølger, plasmabue, magnetimpuls mv., ma-
skinverktøy til dreiing, boring, fresing, forming, 
høvling, sliping mv., prege- og pressemaskinverk-
tøy, stansepressere, hydrauliske pressere, hydrau-
liske bremser, fallhammere, horisontale smiema-
skiner mv., trekkbenker, gjengevalser og maski-
ner til bearbeiding av ledninger 

 
 Omfatter også deler og tilbehør til maskinverktøy 

til metallbearbeiding 
 
 Produksjon av utskiftbart verktøy til håndverktøy 

grupperes under 25.73 Produksjon av håndverktøy 
 
 Produksjon av sveise- og loddeutstyr grupperes 

under 27.90 Produksjon av annet elektrisk utstyr 
 
28.49 Produksjon av maskinverktøy ikke 

nevnt annet sted 

 Omfatter produksjon av maskinverktøy til bear-
beiding av tre, bein, stein, hard gummi, hard 
plast, kaldt glass mv. ved hjelp av laserstråler, 
ultralydbølger, plasmabue, magnetimpuls mv., 
emneholdere til maskinverktøy, delehoder og an-
net spesialtilbehør til maskinverktøy, stasjonære 
maskiner til sømming, hefting, liming eller på an-
nen måte montering av tre, kork, bein, hard 
gummi eller plast mv., stasjonære eller roterende 
slagbor, file-maskiner, naglemaskiner, platesakser 
mv., presser til produksjon av sponplater o.l. og 
galvaniseringsmaskiner 

 
 Produksjon av utskiftbart verktøy til håndverktøy 

(boremaskiner, stansemaskiner, plater, tapper, fre-
sere, dreieverktøy, sagblader, skjærekniver mv.) 
grupperes under 25.73 Produksjon av håndverktøy 

 
 Produksjon av elektriske håndholdte loddekolber og 

loddepistoler grupperes under 27.90 Produksjon av 
annet elektrisk utstyr 

 
 Produksjon av motordrevet håndverktøy grupperes 

under 28.24 Produksjon av motordrevet håndverk-
tøy 

 
 Produksjon av maskiner til bruk i metallverk eller 

støperi grupperes under 28.91 Produksjon av ma-
skiner og utstyr til metallurgisk industri  

 
 Produksjon av maskiner til utvinning grupperes 

under 28.92 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet  

 
28.9 Produksjon av andre spesialmaskiner 
 
 Omfatter produksjon av spesialmaskiner, 

dvs. maskiner som utelukkende skal brukes i 
en NACE-næring eller en liten gruppe av 
NACE-næringer. Selv om de fleste av disse 
brukes i andre produksjonsprosesser, som 
f.eks. næringsmiddel- eller tekstilproduksjon, 
inneholder denne næringshovedgruppen 
også produksjon av maskiner som er spesi-
fikke for andre (ikke-produserende) næring-
er som f.eks. utsettingsmateriell til luftfar-
tøyer eller utstyr til fornøyelsesparker. 

 
28.91 Produksjon av maskiner og utstyr til 

metallurgisk industri 
 
 Omfatter produksjon av maskiner og utstyr til 

håndtering av varme metaller: omformere, kokil-
ler, støpeskjeer og støpemaskiner, metallvalseverk 
og valser til slike verk 

 
 Produksjon av trekkebenker grupperes under 28.41 

Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding 
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 Produksjon av støpekasser og støpeformer (unntatt 
kokiller) grupperes under 25.73 Produksjon av 
håndverktøy 

 
 Produksjon av maskiner til forming av støpeformer 

grupperes under 28.99 Produksjon av spesialma-
skiner ikke nevnt annet sted 

 
28.92 Produksjon av maskiner og utstyr til 

bergverksdrift og bygge- og an-
leggsvirksomhet 

 
 Omfatter produksjon av heiser med kontinuerlig 

funksjon og transportbånd til underjordisk bruk, 
maskiner til boring, skjæring, senking og tunnel-
boring (uansett om de er til underjordisk bruk el-
ler ikke), maskiner til behandling av mineraler 
ved sikting, sortering, vasking, knusing mv., be-
tong- og mørtelblandere, bulldosere, angledosere, 
sorteringsmaskiner, planeringsmaskiner, veihøv-
ler, gravemaskiner, lastemaskiner mv., rambuk-
ker, peleopptrekkere, mørtelspredere, asfaltspre-
dere, maskiner til betongbelegging mv., beltekjø-
retøyer og traktorer til bygge- og anleggsvirksom-
het eller bergverksdrift, bulldoser- og angledo-
serskjær og terrenggående dumpere 

 
 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr grupperes 

under 28.22 Produksjon av løfte- og håndteringsut-
styr 

 
 Produksjon av andre traktorer grupperes under 

hhv. 28.30 Produksjon av jordbruks- og skog-
bruksmaskiner og 29.10 Produksjon av motorvog-
ner 

 
 Produksjon av maskinverktøy til bearbeiding av 

stein, herunder maskiner til kløyving eller rydding 
av stein, grupperes under 28.49 Produksjon av ma-
skinverktøy ikke nevnt annet sted 

 
 Produksjon av betongblandebiler grupperes under 

29.10 Produksjon av motorvogner 
 
28.93 Produksjon av maskiner og utstyr til 

nærings- og nytelsesmiddelindustri 
 
 Omfatter tørkemaskiner til jordbruket, melkese-

paratorer, homogenisatorer, maskiner til omdan-
ning av melk (f.eks. smørkjernere, smøreltema-
skiner, formingsmaskiner), maskiner til produk-
sjon av ost (f.eks. homogenisatorer, formere, 
pressere mv.), kornformalingsmaskiner: maskiner 
til rengjøring, sortering eller klassifisering av frø, 
korn og tørkede belgvekster (rensemaskiner, ren-
sebånd, separatorer, kornbørstemaskiner mv.), 
maskiner til produksjon av hvetemel, grovmalt 
mel mv., (møller, tilførselsaggregater, siktere, kli-

rensere, blandeapparater, rispoleringsmaskiner, 
maskiner til spalting av erter), pressere, knuse-
maskiner mv. til produksjon av vin, sider fruktsaft 
mv., bakerimaskiner og maskiner til produksjon 
av makaroni, spagetti og lignende produkter: ba-
keriovner, deigeltemaskiner, deigformingsmaski-
ner, deigdelingsmaskiner, skjæremaskiner, kake-
maskiner mv., maskiner og utstyr til produksjon 
av diverse næringsmidler: maskiner til produk-
sjon av konditorvarer, kakao eller sjokolade; pro-
duksjon av sukker til bryggerier; bearbeiding av 
kjøtt eller fjærfe, til bearbeiding av frukt, nøtter 
og grønnsaker: til bearbeiding av fisk, skalldyr 
mv., maskiner til filtrering og rensing, maskiner 
til industriell tilberedning eller produksjon av 
nærings- og nytelsesmidler, maskiner til ekstrahe-
ring og bearbeiding av animalske og vegetabilske 
fettstoffer eller oljer, maskiner til produksjon av 
tobakk og sigaretter eller sigarer, pipe- eller skrå-
tobakk eller snus og maskiner til tilberedning av 
mat i storkjøkken 

 
 Produksjon av bestrålingsutstyr til næringsmidler 

og melk grupperes under 26.60 Produksjon av strå-
lingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeutisk 
utstyr 

 
 Produksjon av vekter og emballeringsmaskiner 

grupperes under 28.29 Produksjon av maskiner og 
utstyr til generell bruk ikke nevnt annet sted 

 
 Produksjon av maskiner til rengjøring, sortering 

eller klassifisering av egg, frukt eller andre vekster 
(unntatt frø, korn og tørkede belgvekster) gruppe-
res under 28.30 Produksjon av jordbruks- og skog-
bruksmaskiner 

 
28.94 Produksjon av maskiner og utstyr til 

tekstil-, konfeksjons- og lærvare-
industri 

 
 Omfatter produksjon av tekstilmaskiner: maski-

ner til forarbeiding, produksjon, pressing, strek-
king, veving og kutting av syntetiske fibrer, teks-
tilmaterialer og -garn, maskiner til forarbeiding 
av tekstilfibrer: bomullsrensemaskiner, balle-
brekkere, bomullsspredere, ullvaskemaskiner, 
karboniseringsmaskiner, kjemmemaskiner, kar-
demaskiner, forspinnemaskiner mv., spinnema-
skiner, maskiner til forarbeiding av tekstilgarn: 
spolemaskiner, renningsskjæremaskiner og tilhø-
rende maskiner, vevstoler, herunder manuelle, 
strikkemaskiner, maskiner til produksjon av knyt-
tede nett, tyll, kniplinger, snorer mv., hjelpema-
skiner eller utstyr til tekstilmaskiner: skaftmaski-
ner, jacquardvever, automatiske varpvoktere, 
skyttelskiftemaskiner, spindler, spindelvinger mv., 
maskiner til stofftrykk, maskiner til bearbeiding 
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av tekstiler: maskiner til vask, bleking, farging, 
appretering, etterbehandling eller impregnering 
av tekstiler, maskiner til rulling, avrulling, sam-
menlegging, tilskjæring eller perforering av teksti-
ler, strykemaskiner herunder fikseringspresser, 
vaskemaskiner og tørketromler til vaskerier, ren-
semaskiner, symaskiner, symaskinhoder og -nåler 
(uansett om de er til husholdningsbruk eller 
ikke), maskiner til produksjon og etterbehandling 
av filt eller ikke-vevde tekstiler, maskiner til be-
arbeiding, garving og annen forarbeiding av hu-
der, skinn og lær, maskiner til produksjon og re-
parasjon av sko og andre varer av huder, skinn, 
lær og pelsskinn 

 
 Produksjon av papirkort og pappkort til bruk på 

jacquardmaskiner grupperes under 17.29 Produk-
sjon av varer av papir og papp ellers 

 
 Produksjon av vaskemaskiner og tørketromler til 

husholdningsbruk grupperes under 27.51 Produk-
sjon av elektriske husholdningsmaskiner og -
apparater 

 
 Produksjon av kalandere grupperes under 28.29 

Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
ikke nevnt annet sted 

 
 Produksjon av bokbindingsmaskiner grupperes 

under 28.99 Produksjon av spesialmaskiner ikke 
nevnt annet sted 

 
28.95 Produksjon av maskiner og utstyr til 

papir- og pappvareindustri 
 
 Omfatter produksjon av maskiner til produksjon 

av papirmasse, papir og papp og papir- og papp-
varer 

 
28.96 Produksjon av maskiner og utstyr til 

plast- og gummiindustri 
 
 Omfatter produksjon av maskiner til forarbeiding 

av bløt gummi eller plast til produksjon av pro-
dukter av slike materialer: ekstruderingsmaski-
ner, formere, maskiner til produksjon eller til re-
gummiering av luftgummidekk og andre maski-
ner til produksjon av spesielle gummi- eller plast-
produkter 

 
28.99 Produksjon av spesialmaskiner ikke 

nevnt annet sted 
 
 Omfatter produksjon av spesialmaskiner som ikke 

er klassifisert under andre næringsundergrupper; 
tørkemaskiner til tre, papirmasse, papir og papp, 
trykke- og bokbindingsmaskiner til aktiviteter 
som understøtter trykking på en rekke materialer, 
maskiner til produksjon av takstein, murstein, ke-

ramisk masse, rør, grafittelektroder, tavlekritt 
mv., maskiner til produksjon av halvledere, uni-
verselle industriroboter som utfører oppgaver til 
spesielle formål, diverse spesialmaskiner og -
utstyr: maskiner til montering av elektriske eller 
elektroniske lamper, rør (ventiler) eller pærer, 
varmebehandling av glass, glassvarer, glassfibrer 
og -garn, maskiner eller utstyr til isotopsepara-
sjon, dekksporings- og avbalanseringsutstyr; av-
balanseringsutstyr (unntatt hjulavbalansering), 
utsettingsmateriell til luftfartøyer, katapulter til 
hangarskip og tilhørende utstyr, solarier, automa-
tisk utstyr til bowlingbaner, karuseller, gynger, 
skytebaner og andre fornøyelser til markedsplas-
ser, og sentralsmøringssystemer 

 
 Produksjon av husholdningsmaskiner grupperes 

under 27.5 Produksjon av husholdningsmaskiner 
og -apparater 

 
 Produksjon av fotokopieringsmaskiner grupperes 

under 28.23 Produksjon av kontormaskiner og ut-
styr (unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr) 

 
 Produksjon av maskiner og utstyr til bearbeiding av 

hard gummi, hard plast eller kaldt glass grupperes 
under 28.49 Produksjon av maskinverktøy ikke 
nevnt annet sted 

 
29 Produksjon av kokiller grupperes under 28.91 

Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk  
industri 

 
30 Produksjon av motorvogner og til-

hengere 
 

 Omfatter produksjon av motorvogner til 
transport av passasjerer eller gods. Produk-
sjon av forskjellige deler og tilbehør samt 
produksjon av trekkvogner og tilhengere er 
inkludert her. 

 
 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner 

som er produsert i denne næringen er gruppert 
i 45.20 Vedlikehold og reparasjon av motor-
vogner, unntatt motorsykler 

 
29.1 Produksjon av motorvogner 
 
29.10 Produksjon av motorvogner 
 
 Omfatter produksjon av personbiler og biler til 

transport av gods: varebiler, lastebiler, trekkvogn 
til tilhengere mv., busser, trolleybusser og rutebi-
ler, motorer til motorvogner, chassiser til motor-
vogner, andre motorvogner som snøscootere, 
golfbiler, amfibiekjøretøyer, brannbiler, feiema-
skiner til gater, bokbusser, pansrede biler mv., be-
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tongblandebiler, terrenggående kjøretøyer og go-
karts o.l. herunder racerbiler 

 
 Omfatter også ombygging av motorer til motor-

vogner 
 
 Produksjon av elektriske motorer (unntatt startmo-

torer) grupperes under 27.11 Produksjon av elekt-
romotorer, generatorer og transformatorer 

 
 Produksjon av belysningsutstyr til motorvogner 

grupperes under 27.40 Produksjon av belysningsut-
styr 

 
 Produksjon av stempler, stempelringer og forgassere 

grupperes under 28.11 Produksjon av motorer og 
turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motor-
vogner 

 
 Produksjon av jordbrukstraktorer grupperes under 

28.30 Produksjon av jordbruks- og skogbruksma-
skiner 

 
 Produksjon av traktorer til bruk i bygge- og an-

leggsvirksomhet eller bergverksdrift grupperes un-
der 28.92 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 

 
 Produksjon av terrenggående dumpere grupperes 

under 28.92 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 

 
 Produksjon av karosserier til motorvogner gruppe-

res under 29.20 Produksjon av karosserier og til-
hengere 

 
 Produksjon av elektriske deler til motorvogner 

grupperes under 29.31 Produksjon av elektrisk og 
elektronisk utstyr til motorvogner 

 
 Produksjon av deler og utstyr til motorvogner grup-

peres under 29.32 Produksjon av andre deler og 
annet utstyr til motorvogner og motorer 

 
 Produksjon av tanks og andre militære kjøretøyer 

grupperes under 30.40 Produksjon av militære 
stridskjøretøyer 

 
 Vedlikehold, reparasjon og ombygging av motor-

vogner grupperes under 45.20 Vedlikehold og repa-
rasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 

 
29.2 Produksjon av karosserier og til-

hengere 
 
29.20 Produksjon av karosserier og til-

hengere 
 
 Omfatter produksjon av karosserier herunder 

førerhus til motorvogner og utstyr til alle typer 

motorvogner, trailere og semitrailere, produksjon 
av trailere og semitrailere til transport av varer 
som tankvogner, flyttebiler mv.; til transport av 
personer som campingvogner mv. og produksjon 
av containere til frakt på en eller flere transport-
måter 

 
 Produksjon av trailere og semitrailere som er spesi-

elt konstruert til bruk i jordbruket grupperes under 
28.30 Produksjon av jordbruks- og skogbruksma-
skiner 

 
 Produksjon av deler og tilbehør til karosserier til 

motorvogner grupperes under 29.32 Produksjon av 
andre deler og annet utstyr til motorvogner 

 
 Produksjon av kjøretøyer som trekkes av dyr grup-

peres under 30.99 Produksjon av transportmidler 
ikke nevnt annet sted 

 
29.3 Produksjon av deler og utstyr til mo-

torvogner  
 
29.31 Produksjon av elektrisk og elektro-

nisk utstyr til motorvogner 
 
 Omfatter produksjon av elektrisk utstyr til motor-

vogner som f.eks. generatorer, vekselsstrømgene-
ratorer, tennplugger, tenningsledninger, elektris-
ke rute- og dørsystemer, montering av innkjøpte 
målere i instrumentpaneler og spenningsregulato-
rer mv. 

 
 Produksjon av batterier til kjøretøyer grupperes 

under 27.20 Produksjon av batterier og akkumula-
torer 

 
 Produksjon av belysningsutstyr til motorvogner 

grupperes under 27.40 Produksjon av belysningsut-
styr 

 
 Produksjon av pumper til motorvogner og motorer 

grupperes under 28.13 Produksjon av pumper og 
kompressorer ellers 

 
29.32 Produksjon av andre deler og annet 

utstyr til motorvogner  
 
 Omfatter produksjon av diverse deler og tilbehør 

til motorvogner som bremser, girkasser, aksler, 
hjul, støtdempere, radiatorer, lyddempere, eksos-
rør, katalysatorer, koblinger, ratt, rattstammer og 
styrehus, sikkerhetsseler, airbags, dører, støt-
fangere og bilseter 

 
 Produksjon av dekk grupperes under 22.11 Produk-

sjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og 
regummiering og vulkanisering av gummidekk 
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 Produksjon av gummislanger og -belter og andre 
gummiprodukter grupperes under 22.19 Produk-
sjon av gummiprodukter ellers 

 
 Produksjon av stempler, stempelringer og forgassere 

grupperes under 28.11 Produksjon av motorer og 
turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motor-
vogner 

 
 Vedlikehold, reparasjon og ombygging av motor-

vogner grupperes under 45.20 Vedlikehold og repa-
rasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 

 
30 Produksjon av andre transportmidler 
 
 Omfatter produksjon av transportmidler som 

f.eks. bygging av skip og båter, produksjon 
av rullende materiell til jernbaner og loko-
motiver, luft- og romfartøyer og produksjon 
av deler til disse. 

 
30.1 Bygging av skip og båter 
 
 Omfatter bygging av skip, båter og  annet 

flytende materiell til transport og andre 
kommersielle formål samt til sport og fritid. 

 
30.11 Bygging av skip og flytende materiell 
 
 Omfatter bygging av skip unntatt til sport og 

lystseilaser, samt konstruksjon av flytende mate-
riell: bygging av kommersielle skip: passasjerskip, 
ferger, fraktskip, tankskip, slepebåter mv., krigs-
skip og fiskebåter og fabrikkskip til bearbeiding 
av fisk 

 
 Omfatter også bygging av luftputefartøyer (unn-

tatt til fritid), bygging av boreplattformer, flyten-
de eller til nedsenking, flytedokker, pongtonger, 
kofferdammer, flytende landgangsbruer, bøyer, 
flytetanker, prammer, lektere, flytekraner, opp-
blåsbare flåter som ikke er til fritidsbruk mv. og 
skipsseksjoner og flytende materiell 

 
 Produksjon av seil grupperes under 13.929 Produk-

sjon av andre tekstilvarer, unntatt klær 
 
 Produksjon av skipspropeller grupperes under 

25.99 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet 
sted 

 
 Produksjon av ankre av jern og stål grupperes 

under 25.99 Produksjon av metallvarer ikke nevnt 
annet sted 

 
 Produksjon av navigasjonsinstrumenter grupperes 

under 26.51 Produksjon av måle-, kontroll- og na-
vigasjonsinstrumenter 

 Produksjon av belysningsutstyr grupperes under 
27.40 Produksjon av belysningsutstyr 

 
 Produksjon av skipsmotorer grupperes under 28.11 

Produksjon av motorer og turbiner, unntatt moto-
rer til luftfartøyer og motorvogner 

 
 Produksjon av amfibiekjøretøyer grupperes under 

29.10 Produksjon av motorvogner 
 
 Produksjon av oppblåsbare båter eller flåter til 

lystseilas grupperes under 30.12 Bygging av fritids-
båter 

 
 Spesialisert reparasjon og vedlikehold av skip og 

flytende materiell grupperes under 33.15 Repara-
sjon og vedlikehold av skip og båter 

 
 Skipsopphogging grupperes under 38.31 Demonte-

ring av vrakede gjenstander 
 
 Innvendig installasjon i båter grupperes under 43.3 

Ferdiggjøring av bygninger 
 
30.111 Bygging av skip og skrog over 100 

br.tonn 
 
30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn 
 
 Omfatter også luftputefartøyer 
 
30.113 Bygging av oljeplattformer og  

moduler 
 
 Støping av betongunderstell til plattformer 

grupperes under 42.99 Bygging av andre anlegg 
ikke nevnt annet sted 

 
30.114 Produksjon av annet flytende  

materiell 
 
 Omfatter flytedokker, pongtonger, flytebøyer, 

lektere mv. 
 
 Produksjon av amfibiekjøretøyer grupperes under  

29.10 Produksjon av motorvogner 
 
 Produksjon av gummibåter grupperes under  

30.12 Bygging av fritidsbåter 
 
30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid 

utført på skip over 100 br.tonn 
 
30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid 

utført på borerigger og moduler 
 
30.12 Bygging av fritidsbåter 
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 Omfatter produksjon av oppblåsbare båter og 
flåter, bygging av seilbåter med eller uten hjel-
pemotor, motorbåter, luftputebåter til fritid, per-
sonlig vannfartøyer, kanoer, kajakker, robåter og 
joller 

 
 Produksjon av seil grupperes under 13.929 Produk-

sjon av andre tekstilvarer, unntatt klær 
 
 Produksjon av ankre av jern og stål grupperes 

under 25.99 Produksjon av metallvarer ikke nevnt 
annet sted 

 
 Produksjon av skipsmotorer grupperes under 28.11 

Produksjon av motorer og turbiner, unntatt moto-
rer til luftfartøyer og motorvogner 

 
 Produksjon av seilbrett og surfebrett grupperes 

under 32.30 Produksjon av sportsartikler 
 
 Vedlikehold, reparasjon og ombygging av båter til 

lystseilas grupperes under 33.15 Reparasjon og ved-
likehold av skip og båter 

 
30.2 Produksjon av lokomotiver og annet 

rullende materiell til jernbane og 
sporvei 

 
30.20 Produksjon av lokomotiver og annet 

rullende materiell til jernbane og 
sporvei 

 
 Omfatter produksjon av el-, diesel- og dampdrev-

ne lokomotiver og andre former for lokomotiver, 
selvkjørende motorvogner, godsvogner og truck-
er, vedlikehold- og servicevogner til jernbaner og 
sporveier og ikke selvkjørende rullende materiell 
til jernbaner og sporveier som passasjervogner, 
godsvogner, tankvogner, selvtømmende vogner, 
verkstedvogner, kranvogner, tendere mv.; spe-
sialdeler til lokomotiver eller rullende materiell til 
jernbaner og sporveier: boggier, aksler og hjul, 
bremser og deler til bremser; trekkroker og kob-
lingsinnretninger, buffere og bufferdeler; støt-
dempere; undervognsrammer, karosserier og 
vognforbindelser mv. 

 
 Omfatter også produksjon av gruvelokomotiver 

og -motorvogner, mekanisk og elektromekanisk 
signal-, sikkerhets- og trafikkreguleringsutstyr til 
jernbaner, sporveier, havneanlegg, veier, parke-
ringsanlegg, lufthavner mv. og togseter 

 
 Produksjon av umontert skinnemateriell grupperes 

under 24.101 Produksjon av jern og stål 
 

 Produksjon av montert skinnemateriell grupperes 
under 25.99 Produksjon av metallvarer ikke nevnt 
annet sted 

 
 Produksjon av elektriske motorer grupperes under 

27.11 Produksjon av elektromotorer, generatorer 
og transformatorer 

 
 Produksjon av elektrisk signal-, sikkerhets- og tra-

fikkreguleringsutstyr grupperes under 27.90 Pro-
duksjon av annet elektrisk utstyr 

 
 Produksjon av motorer og turbiner grupperes under 

28.11 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt 
motorer til luftfartøyer og motorvogner 

 
30.3 Produksjon av luftfartøyer og rom-

fartøyer og lignende utstyr 
 
30.30 Produksjon av luftfartøyer og rom-

fartøyer og lignende utstyr 
 
 Omfatter produksjon av luftfartøyer til transport 

av gods eller passasjerer til bruk i forsvaret, til 
sport eller andre formål, helikoptere, seilfly, 
hangglidere, styrbare luftskip og luftballonger, 
deler og tilbehør som tilhører denne gruppen: 
større konstruksjoner som f.eks. skrog, vinger, dø-
rer, styreinnretninger, landingsutstyr, drivstoff-
tanker, gondoler mv., propeller, helikopterrotorer 
og propelldrevne rotorblad, motorer av den typen 
som typisk finnes på luftfartøyer, deler av turbo-
jet- og turbopropmotorer til luftfartøyer, stasjo-
nært flytreningsutstyr, romfartøyer og startan-
ordninger til oppsending av disse, satellitter, rom-
sonder, romstasjoner og romferger og interkonti-
nentale ballistiske missiler (ICBM) og lignende 
missiler 

 
 Omfatter også ettersyn og ombygging av fly eller 

flymotorer og produksjon av flyseter 
 
 Produksjon av fallskjermer grupperes under 13.929 

Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær 
 
 Produksjon av militærutstyr og ammunisjon grup-

peres under 25.40 Produksjon av våpen og ammu-
nisjon 

 
 Produksjon av telekommunikasjonsutstyr til satel-

litter grupperes under 26.30 Produksjon av kom-
munikasjonsutstyr 

 
 Produksjon av instrumenter til luftfartøyer og luft-

fartsinstrumenter grupperes under 26.51 Produk-
sjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter 
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 Produksjon av navigasjonsutstyr til luftfartøyer 
grupperes under 26.51 Produksjon av måle-, kont-
roll- og navigasjonsinstrumenter 

 
 Produksjon av belysningsutstyr til luftfartøyer 

grupperes under 27.40 Produksjon av belysningsut-
styr 

 
 Produksjon av tenningsdeler og andre elektriske 

deler til forbrenningsmotorer grupperes under 
27.90 Produksjon av annet elektrisk utstyr 

 
 Produksjon av stempler, stempelringer og forgassere 

grupperes under 28.11 Produksjon av motorer og 
turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motor-
vogner 

 
 Produksjon av utsettingsmateriell til fly, katapulter 

til hangarskip og tilhørende utstyr grupperes under 
28.99 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt 
annet sted 

 
30.4 Produksjon av militære stridskjøre-

tøyer 
 
30.40 Produksjon av militære stridskjøre-

tøyer 
 
 Omfatter produksjon av tanks, pansrede amfibie-

krigskjøretøyer og andre militære stridsvogner 
 
 Produksjon av våpen og ammunisjon grupperes 

under 25.40 Produksjon av våpen og ammunisjon 
 
30.9 Produksjon av transportmidler ikke 

nevnt annet sted 
 
 Omfatter produksjon av transportutstyr an-

net enn motorvogner og transportutstyr til 
jernbaner, vann, luft og rom samt krigskjøre-
tøyer. 

 
30.91 Produksjon av motorsykler 
 
 Omfatter produksjon av motorsykler, mopeder og 

sykler påmontert en hjelpemotor, motorer til mo-
torsykler, sidevogner og deler og utstyr til motor-
sykler 

 
 Produksjon av sykler grupperes under 30.92 Pro-

duksjon av sykler og invalidevogner 
 
 Produksjon av invalidevogner grupperes under 

30.92 Produksjon av sykler og invalidevogner 
 
30.92 Produksjon av sykler og invalide-

vogner 
 

 Omfatter produksjon av sykler uten motor og 
andre sykler, herunder trehjuls transportsykler, 
tandemsykler, sykler og trehjulsykler til barn, de-
ler og tilbehør til sykler, invalidevogner med eller 
uten motor, deler og tilbehør til invalidevogner 
og barnevogner 

 
 Produksjon av sykler med hjelpemotor grupperes 

under 30.91 Produksjon av motorsykler 
 
 Produksjon av leketøy med hjul som er beregnet til 

å kjøre med, herunder sykler og trehjulsykler av 
plast grupperes under 32.40 Produksjon av spill og 
leker 

 
30.99 Produksjon av andre transportmidler 

ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter produksjon av manuelt drevne kjøretøy: 

bagasjevogner, håndkjerrer, sleder, handlevogner 
mv., kjøretøyer som trekkes av dyr som sulkyer 
og eselkjerrer, og likbårer mv. 

 
 Produksjon av arbeidstrucker, uansett om de er 

utstyrt med løfte- eller håndteringsutstyr og uansett 
om de er selvgående eller ikke av den typen som 
brukes i fabrikker (herunder traller og trillebårer) 
grupperes under 28.229 Produksjon av løfte- og 
håndteringsutstyr ellers 

 
 Produksjon av dekorative restaurantvogner som 

f.eks. dessertvogner og matvogner grupperes under 
31.01 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 

 
31 Produksjon av møbler 
 
 Omfatter produksjon av møbler og tilhøren-

de produkter av alle slags materialer unntatt 
stein, betong og keramikk. Prosessene, som 
anvendes i produksjon av møbler, er stan-
dardmetodene forming av materialer og 
montering av deler, herunder saging, stø-
ping og laminering. Designet av gjenstan-
den, mht. både estetiske og funksjonelle kva-
liteter er et viktig aspekt i produksjonspro-
sessen. Noen av prosessene som anvendes i 
produksjon av møbler, minner om de proses-
sene som anvendes innenfor andre produk-
sjonssegmenter. Saging og montering fore-
kommer f.eks. i produksjon av trebjelker 
som grupperes i næring 16 Produksjon av 
trelast og varer av tre, kork, strå og flettema-
terialer (unntatt møbler). I mange av proses-
sene skilles det imidlertid mellom produk-
sjon av tremøbler og produksjon av trepro-
dukter. Likedan brukes det ved produksjon 
av metallmøbler teknikker som også brukes i 
produksjon av profileringsvalsede produkter, 
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som er gruppert i næring 25 (Produksjon av 
metallvarer, unntatt maskiner og utstyr). 
Støpingsprosessen til plastmøbler minner om 
støping av andre plastprodukter. Produksjon 
av plastmøbler er ofte en spesialisert aktivi-
tet. 

 
31.0 Produksjon av møbler 
 
31.01 Produksjon av kontor- og butikkmøb-

ler 
 
 Omfatter produksjon av alle typer møbler av alle 

materialer (unntatt stein, betong eller keramikk) 
til alle steder og forskjellige formål; sittemøbler 
til kontorer, verksteder, hoteller, restauranter og 
offentlige eiendommer, sittemøbler til teatre, ki-
noer o.l., spesialmøbler til butikker: disker, utstil-
lingsmontre, hyller mv., kontormøbler, laborato-
riebenker, -stoler og andre laboratoriemøbler 
(f.eks. skap og bord) og møbler til kirker, skoler 
og restauranter 

 
 Omfatter også dekorative restaurantvogner som 

f.eks. dessertvogner og matvogner 
 
 Produksjon av tavler grupperes under 28.23 Pro-

duksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt da-
tamaskiner og tilleggsutstyr) 

 
 Produksjon av bilseter grupperes under 29.32 Pro-

duksjon av andre deler og annet utstyr til motor-
vogner 

 
 Produksjon av togseter grupperes under 30.20 

Produksjon av lokomotiver og annet rullende mate-
riell til jernbane og sporvei 

 
 Produksjon av flyseter grupperes under 30.30 Pro-

duksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende 
utstyr 

 
 Produksjon av møbler til medisinsk-, kirurgisk-, 

dental- eller veterinær bruk grupperes under 32.50 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instru-
menter og utstyr 

 
 Montering og installasjon av modulmøbler, instal-

lasjon av skillevegger og installasjon av laborato-
riemøbler grupperes under 43.32 Snekkerarbeid 

 
31.02 Produksjon av kjøkkenmøbler 
 
 Omfatter produksjon av kjøkkenmøbler 
 
31.03 Produksjon av madrasser 
 

 Omfatter produksjon av madrasser: madrasser 
utstyrt med fjærer eller foret eller utstyrt innven-
dig med et støttemateriale, skumgummimadras-
ser eller plastmadrasser og sengebunner 

 
 Produksjon av luftmadrasser grupperes under 

22.19 Produksjon av gummiprodukter ellers 
 
 Produksjon av vannmadrasser av gummi grupperes 

under 22.19 Produksjon av gummiprodukter ellers 
 
31.09 Produksjon av møbler ellers 
 
 Omfatter produksjon av sofaer, sovesofaer og 

sofagrupper, hagestoler, møbler til soveværelser, 
stuer, hager mv. og kabinetter til symaskiner, tv-
apparater mv. 

 
 Omfatter også overflatebehandling som f.eks. 

polstring av sittemøbler og overflatebehandling 
som f.eks. sprøyting, maling, polering og polst-
ring 

 
 Produksjon av puter, puffer, teppeunderlag, vattep-

per og dyner grupperes under 13.921 Produksjon 
av utstyrsvarer 

 
 Produksjon av møbler av keramikk, betong og stein 

grupperes under hhv. 23.42 Produksjon av sani-
tærutstyr av keramisk materiale, 23.69 Produksjon 
av betong-, sement- og gipsprodukter ellers og 
23.70 Hogging og bearbeiding av monument- og 
bygningsstein 

 
 Produksjon av belysningsartikler og lamper gruppe-

res under 27.40 Produksjon av belysningsutstyr 
 
 Produksjon av bilseter, togseter og flyseter gruppe-

res under hhv. 29.32 Produksjon av andre deler og 
annet utstyr til motorvogner, 30.20 Produksjon av 
lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane 
og sporvei og 30.30 Produksjon av luftfartøyer og 
romfartøyer og lignende utstyr 

 
 Ompolstring og restaurering av møbler grupperes 

under 95.24 Reparasjon av møbler og boliginnred-
ning 

 
32 Annen industriproduksjon 
 
 Omfatter produksjon av en rekke varer som 

ikke er dekket i andre deler av standarden. 
Ettersom dette er en restgruppe kan produk-
sjonsprosesser, input og bruk av de produ-
serte varene variere og de vanlige kriteriene 
for gruppering av næringsvirksomhet trenger 
ikke være brukt. 

 



Standard for næringsgruppering Norges offisielle statistikk 

96 

32.1 Produksjon av gull- og sølvvarer, bi-
jouteri og lignende artikler 

 
 Omfatter produksjon av smykker og  

bijouterivarer. 
 
32.11 Preging av mynter og medaljer 
 
 Omfatter preging av mynter, herunder mynter 

som er lovlig betalingsmiddel uansett om det er 
snakk om edelmetaller eller andre materialer 

 
32.12 Produksjon av gull- og sølvvarer og 

lignende artikler 
 
 Omfatter produksjon av bearbeidede perler, be-

arbeidede edelstener og halvedelstener, herunder 
bearbeiding av kvalitetssten til industriell bruk og 
syntetisk rekonstruerte edelstener eller halvedel-
stener, bearbeiding av diamanter, produksjon av 
smykker av edelmetaller eller metalldouble, edel- 
eller halvedelstener eller kombinasjoner av edel-
metall og edel- eller halvedelsten eller andre ma-
terialer, gullsmedvarer i edelmetall eller metall-
double: servise og spisebestikk, metallvarer, toa-
lettartikler, kontorartikler og skrivematerialer, ar-
tikler til religiøse formål mv., tekniske artikler og 
laboratorieartikler av edelmetall (unntatt instru-
menter og deler til slike), smeltedigler, spatler, 
galvaniseringsanoder mv., klokkelenker av edel-
metall, mansjetter og urremmer og sigarettetuier 

 Omfatter også gravering av personlige varer av 
edelmetall og uedelt metall 

 
 Produksjon av urremmer som ikke er av metall 

(stoff, lær, plast mv.) grupperes under 15.12 Pro-
duksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 

 
 Produksjon av artikler av uedelt metall som er 

plettert med edelt metall (unntatt bijouteriartikler) 
grupperes under næring 25 Produksjon av metall-
varer, unntatt maskiner og utstyr 

 
 Produksjon av urkasser grupperes under 26.52 

Produksjon av klokker og ur 
 
 Produksjon av urremmer av (uedelt) metall grup-

peres under 32.13 Produksjon av bijouteri og lig-
nende artikler 

 
 Produksjon av bijouterivarer grupperes under 

32.13 Produksjon av bijouteri og lignende artikler 
 
 Reparasjon av smykker grupperes under 95.25 

Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 
 
32.13 Produksjon av bijouteri og lignende 

artikler 

 Omfatter produksjon av bijouterivarer: ringer, 
armbånd, halskjeder og lignende smykker produ-
sert av uedle metaller som er plettert med edle 
metaller, smykker som inneholder kunstige stener 
som f.eks. kunstige edelstener, kunstige diaman-
ter o.l. og urremmer av metall (unntatt edelt me-
tall) 

 
 Produksjon av smykker produsert av edle metaller 

eller plettert med edle metaller grupperes under 
32.12 Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende 
artikler 

 
 Produksjon av smykker som inneholder ekte edel-

stener grupperes under 32.12 Produksjon av gull- 
og sølvvarer og lignende artikler 

 
 Produksjon av urremmer av edle metaller grupperes 

under 32.12 Produksjon av gull- og sølvvarer og 
lignende artikler 

 
32.2 Produksjon av musikkinstrumenter 
 
32.20 Produksjon av musikkinstrumenter 
 
 Omfatter produksjon av strengeinstrumenter, 

strengeinstrumenter med klaviatur herunder au-
tomatiske klaverer, orgler med klaviaturer herun-
der stueorgler og lignende instrumenter med kla-
viaturer og frie metallpiper, trekkspill og lignende 
instrumenter herunder munnspill, blåseinstru-
menter, slagverk, musikkinstrumenter der lyder 
framkommer elektronisk, spilledåser, lirekasser 
og lignende, damporgler mv., deler og tilbehør til 
instrumenter: metronomer, stemmegafler, stem-
mepiper, kort, plater og ruller til automatiske, 
mekaniske instrumenter mv. 

 
 Omfatter også produksjon av fløyter, signalhorn 

og andre blåse- og lydsignalinstrumenter 
 
 Reproduksjon av lyd- og videobånd og CD-er som er 

ferdiginnspilt grupperes under 18.2 Reproduksjon 
av innspilte opptak 

 
 Produksjon av mikrofoner, forsterkere, høyttalere, 

hodetelefoner og lignende komponenter grupperes 
under 26.40 Produksjon av elektronikk til hushold-
ningsbruk  

 
 Produksjon av platespillere, båndopptakere o.l. 

grupperes under 26.40 Produksjon av elektronikk 
til husholdningsbruk 

 
 Produksjon av lekeinstrumenter grupperes under 

32.40 Produksjon av spill og leker 
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 Restaurering av orgler og andre historiske instru-
menter grupperes under 33.19 Reparasjon av annet 
utstyr 

 
 Utgivelse av musikk- og lydopptak grupperes under 

59.20 Produksjon og utgivelse av musikk- og ly-
dopptak 

 
 Pianostemming grupperes under 95.29 Reparasjon 

av andre husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk 

 
32.3 Produksjon av sportsartikler 
 
32.30 Produksjon av sportsartikler 
 
 Omfatter produksjon av sportsartikler unntatt 

klær og sko, artikler og utstyr av ulike materialer 
til sport og innendørs og utendørs spill: harde, 
myke og oppblåsbare baller, racketer, balltre, køl-
ler, ski, skibindinger og skistaver, skistøvler, seil-
brett og surfebrett, utstyr til sportsfiske herunder 
fiskegarn, utstyr til jakt og fjellklatring mv., 
sportshansker og hodeplagg av lær til sportsbruk, 
svømme- og plaskebassenger mv., skøyter og rul-
leskøyter mv., buer og armbrøst og utstyr til 
gymnastikk og treningssentre 

 
 Produksjon av seil til båter grupperes under  

13.929 Produksjon av andre tekstilvarer unntatt 
klær 

 
 Produksjon av sportsklær grupperes under 14.13 

Produksjon av annet yttertøy 
 
 Produksjon av seletøy grupperes under 15.12 Pro-

duksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 
 
 Produksjon av ridepisker grupperes under 15.12 

Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 
 
 Produksjon av skotøy til sportsbruk grupperes un-

der 15.20 Produksjon av skotøy 
 
 Produksjon av våpen og ammunisjon til sportsbruk 

grupperes under 25.40 Produksjon av våpen og 
ammunisjon 

 
 Produksjon av metallvekter til vektløfting grupperes 

under 25.99 Produksjon av metallvarer ikke nevnt 
annet sted 

 
 Produksjon av sportskjøretøyer med unntak av 

kjelker grupperes under hhv. 29 Produksjon av mo-
torvogner og tilhengere og 30 Produksjon av andre 
transportmidler 

 
 Bygging av fritidsbåter grupperes under 30.12 

Bygging av fritidsbåter 

 Produksjon av biljardbord grupperes under 32.40 
Produksjon av spill og leker 

 
 Produksjon av ørepropper (f.eks. til beskyttelse ved 

svømming og støy) grupperes under 32.99 Annen 
industriproduksjon ikke nevnt annet sted 

 
 Reparasjon av sportsartikler grupperes under 95.29 

Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk 

 
32.4 Produksjon av spill og leker 
 
32.40 Produksjon av spill og leker 
 
 Omfatter produksjon av dukker, leker og spill 

(herunder elektroniske spill), hobbysett og barne-
sykler (unntatt sykler og trehjulsykler av metall), 
lekedyr, leker med hjul som er beregnet til å kjøre 
med (herunder sykler og trehjulsykler av plast), 
musikkinstrumenter til å leke med, artikler til 
fornøyelsesparker, brettspill og selskapsspill, kort-
spill, spill med myntinnkast, spesialbord til kasi-
nospill mv., elektroniske spill, sjakk mv., modeller 
i redusert størrelse (skalamodeller) og lignende 
fritidsmodeller, elektriske togbaner, byggesett 
mv. og puslespill mv. 

 
 Produksjon av videospillkonsoller grupperes under 

26.40 Produksjon av elektronikk til husholdnings-
bruk 

 
 Produksjon av sykler grupperes under  

30.92 Produksjon av sykler og invalidevogner 
 
 Produksjon av festartikler grupperes under  

32.99 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 
sted 

 
 Skriving og utgivelse av program til video-

spillkonsoller grupperes under hhv. 58.21 Utgivelse 
av programvare for dataspill og 62.01 Programme-
ringstjenester 

 
32.5 Produksjon av medisinske og tann-

tekniske instrumenter og utstyr 
 
32.50 Produksjon av medisinske og tann-

tekniske instrumenter og utstyr 
 
 Omfatter laboratorieapparater og -møbler, kirur-

giske og medisinske instrumenter, operasjonsut-
styr, tannteknisk utstyr og artikler, ortodontiske 
varer, tannproteser og ortodontiske apparater: 
forheng, tannfyllinger og dentale sementer (unn-
tatt dentale klebemidler), dental voks og andre 
dentale gipspreparater, dentale laboratorieovner, 
ultralydrengjøringsmaskiner til laboratorier, labo-
ratoriesteriliseringsapparater, plater og skruer til  
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beinoppbygging, sprøyter, nåler, katetre, kanyler 
mv., dentale instrumenter (herunder tannlegesto-
ler med dentalt utstyr), kunstige tenner, broer 
mv. produsert i tanntekniske laboratorier, orto-
pediske og odontologiske innretninger, høreappa-
rater, glassøyne, medisinske termometre, synsar-
tikler, briller, linser, kontaktlinser og vernebriller, 
hjertepacemakere, laboratoriedestilleringsappara-
ter og laboratoriesentrifuger 

 
 Produksjon av proteselim grupperes under 

20.42 Produksjon av parfyme og toalettartikler 
 
 Produksjon av medisinsk impregnert vatt og banda-

sjer grupperes under 21.20 Produksjon av farma-
søytiske preparater 

 
 Produksjon av elektromedisinsk og elektroterapeu-

tisk utstyr grupperes under 26.60 Produksjon av 
strålingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeu-
tisk utstyr 

 
 Produksjon av rullestoler grupperes under  

30.92 Produksjon av sykler og invalidevogner 
 
 Optikervirksomhet grupperes under 47.782 Butikk-

handel med optiske artikler 
 
 Optikere som ikke driver med butikkhandel, men 

bare undersøkelser grupperes under  86.909 Andre 
helsetjenester 

 
32.9 Industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
 
32.91 Produksjon av koster og børster 
 
 Omfatter produksjon av koster og børster, herun-

der koster som er deler til maskiner, håndbetjen-
te, mekaniske gulvfeiemaskiner, mopper og fjær-
koster, malerpensler, malerputer og -ruller, ma-
lerkoster og sko- og klesbørster 

 
32.99 Annen industriproduksjon ikke nevnt 

annet sted 
 
 Omfatter produksjon av sikkerhetsutstyr, brann-

sikkert sikkerhets- og verneutstyr, støttesikker-
hetsseler og andre seler til bruk i arbeid, red-
ningsvester, hjelmer og annet personlig sikker-
hetsutstyr (f.eks. sportshjelmer, vernedrakter til 
brannslokkingsarbeid, sikkerhetshodeplagg av 
metall og annet personlig sikkerhetsutstyr av me-
tall, ørepropper, gassmasker), alle typer penner 
og blyanter uansett om de er mekaniske eller 
ikke, bly til blyanter, dato-, forseglings- og num-
mereringsstempler, håndbetjente innretninger til 
trykking eller preging av etiketter, trykkerisett for 
hånd, bearbeidde fargebånd til skrivemaskiner og 

stempelputer, globuser, paraplyer, parasoller, 
spaserstokker, knapper, trykknapper, trykklåser 
og glidelåser, sigarettennere, piper, kammer, hår-
spenner, flakonger, termosflasker, og andre va-
kuumbeholdere til personlig bruk eller hushold-
ningsbruk, parykker, falske barter og øyebryn, 
stearinlys, vokslys o.l., kunstige blomster, frukt og 
bladverk, festartikler, håndsikter, mannekeng-
dukker, likkister mv., blomsterkurver, buketter, 
kranser o.l. og utstopping av dyr 

 
 Produksjon av veker til sigarettenner grupperes 

under 13.99 Produksjon av tekstiler ikke nevnt an-
net sted 

 
 Produksjon av arbeidstøy og uniformer (f.eks. labo-

ratoriekitler, arbeidsoveraller o.l.) grupperes under 
14.12 Produksjon av arbeidstøy  

 
 Produksjon av festartikler av papir grupperes under 

17.29 Produksjon av varer av papir og papp ellers 
 
33 Reparasjon og installasjon av  

maskiner og utstyr 
 
 Reparasjon og vedlikehold av maskiner og 

utstyr omfatter spesialreparasjoner av varer 
produsert innenfor industrisektoren med det 
som formål å sette i stand maskiner, utstyr 
og andre produkter. Generelt vedlikehold og 
rutinevedlikehold (dvs. ettersyn) på slike va-
rer for å sikre at de fungerer effektivt og for 
å forhindre sammenbrudd og unødvendige 
reparasjoner er også inkludert. Næringen 
omfatter kun spesialiserte reparasjons- og 
vedlikeholdsaktiviteter. En vesentlig del av 
reparasjonene foretas også av produsentene 
av maskiner, utstyr og varer der klassifise-
ringen av enheter som er involvert i disse 
reparasjons- og produksjonsaktivitetene fo-
retas i forhold til prinsippet om bearbei-
dingsverdi, som ofte henviser disse kombi-
nerte aktivitetene til produksjon av varen. 
Det samme prinsippet er brukt ved kombina-
sjonen handel og reparasjon. Ombygging og 
reproduksjon av maskiner og utstyr betrak-
tes som produksjon. Reparasjon og vedlike-
hold av varer som brukes som kapitalgoder 
så vel som forbruksgoder klassifiseres som 
typisk reparasjon og vedlikehold av hus-
holdningsvarer (f.eks. grupperes reparasjon 
av kontor- og husholdningsmøbler under 
95.24 Reparasjon av møbler og boliginnred-
ning). Spesialinstallasjon av maskiner er 
også inkludert i denne næringen. Derimot er 
installasjon av utstyr som utgjør en integrert 
del av bygninger og lignende konstruksjoner, 
som f.eks. installasjon av elektrisk lednings-
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nett, installasjon av rulletrapper eller instal-
lasjon av airconditionsystemer gruppert un-
der bygge- og anleggsvirksomhet. 

 
 Rengjøring av industrimaskiner grupperes 

under 81.22 Utvendig rengjøring av bygninger 
og industriell rengjøring 

 
 Reparasjon og vedlikehold av datamaskiner og 

kommunikasjonsutstyr grupperes under 95.1 
Reparasjon av datamaskiner og kommunika-
sjonsutstyr 

 
 Reparasjon og vedlikehold av husholdningsva-

rer grupperes under 95.2 Reparasjon av hus-
holdningsvarer og varer til personlig bruk 

 
33.1 Reparasjon av metallvarer, maskiner 

og utstyr 
 
 Reparasjon og vedlikehold av metallvarer, 

maskiner og utstyr omfatter spesialrepara-
sjon av varer produsert innenfor industrisek-
toren med det som formål å sette i stand 
maskiner og utstyr. Generelt vedlikehold og 
rutinevedlikehold (dvs. ettersyn) på slike va-
rer for å sikre at de fungerer effektivt og for 
å forhindre sammenbrudd og unødvendige 
reparasjoner er også inkludert. 

 
 Ombygging og reproduksjon av maskiner og 

utstyr grupperes i tilsvarende gruppe i næring-
ene 25-31. 

 
 Rengjøring av industrimaskiner grupperes 

under 81.22 Utvendig rengjøring av bygninger 
og industriell rengjøring 

 
 Reparasjon og vedlikehold av datamaskiner og 

kommunikasjonsutstyr grupperes i 95.1 Repa-
rasjon av datamaskiner og kommunikasjons-
utstyr 

 
 Reparasjon og vedlikehold av husholdningsva-

rer grupperes under 95.2 Reparasjon av hus-
holdningsvarer og varer til personlig bruk 

 
33.11 Reparasjon av bearbeidede metall-

produkter 
 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av metallpro-

dukter gruppert under næring 25 Produksjon av 
metallvarer, unntatt maskiner og utstyr: metall-
tanker, reservoarer og containere, mobil sveisere-
parasjon, skipstromler i stål, dampgeneratorer, 
hjelpeutstyr til bruk med dampgeneratorer: kon-
densatorer, forvarmere, overhetere, dampsamlere 
og akkumulatorer, atomreaktorer (unntatt isotop-

separatorer), handlevogner, deler til skips- og 
kraftverks-kjeler, radiatorer og kjeler til sentral-
varmeanlegg, og skytevåpen og artilleri (herun-
der reparasjon av geværer til jakt og fritid) 

 
 Sliping av maskinblad og -sager grupperes under 

33.12 Reparasjon av maskiner 
 
 Reparasjon av sentralvarmeanlegg grupperes under 

43.22 VVS-arbeid 
 
 Låsesmedtjenester grupperes under 80.20 Tjenester 

tilnyttet vakttjenester 
 
33.12 Reparasjon av maskiner 
 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av industri-

maskiner og -utstyr som f.eks. å slipe eller instal-
lere kommersielle eller industrielle maskinblad og 
-sager eller yte sveise-reparasjonstjenester (f.eks. 
bilsveising og generell sveising), reparasjon av 
landbruksmaskiner og andre tunge maskiner og 
industrimaskiner og -utstyr (f.eks. gaffeltrucker 
og annet materialhåndteringsutstyr, verktøy-
maskiner, kommersielle kjøleskap, utstyr til byg-
gevirksomhet og maskiner til bergverksdrift) som 
omfatter maskiner og utstyr i næring 28 Produk-
sjon av maskiner og utstyr ellers; reparasjon og 
vedlikehold av ikke-selvkjørende motorer, pum-
per, kompressorer og tilhørende utstyr, ventiler, 
tannhjulsutvekslinger og drivelementer, industri-
elle prosessovner, materialhåndteringsutstyr, in-
dustrielt kjøleutstyr og luftrensingsutstyr, kom-
mersielle maskiner til generelle formål, annet mo-
tordrevet håndverktøy, maskinverktøy til metall-
bearbeiding og annet maskinverktøy, jordbruks-
traktorer, jordbruks-, skogbruks- og hogstmaski-
ner, maskiner til metallindustrien, maskiner til 
bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- 
og anleggsvirksomhet, maskiner til bearbeiding 
av nærings- og nytelsesmidler, maskiner til teks-
til- og lærvareindustrien, maskiner til papirin-
dustrien, hydrauliske maskiner, maskiner til plast- 
og gummiindustrien, maskiner til andre spesielle 
formål som er omfattet av næring 28 Produksjon 
av maskiner og utstyr ellers; vekter, salgsautoma-
ter, kasseapparater, fotokopieringsmaskiner, 
lommekalkulatorer (elektroniske og andre) og 
skrivemaskiner 

 
 Reparasjon og vedlikehold av fyringsanlegg og 

annet oppvarmingsutstyr grupperes under 43.22 
VVS-arbeid 

 
 Installasjon og vedlikehold av heiser og rulletrapper 

grupperes under 43.29 Annet installasjonsarbeid 
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 Reparasjon av datamaskiner grupperes under  
95.11 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 

 
33.13 Reparasjon av elektronisk og optisk 

utstyr 
 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av varer 

produsert i næringshovedgruppene 26.5 Produk-
sjon av måle- og kontrollinstrumenter, klokker og 
ur, 26.6 Produksjon av medisinsk og kirurgisk ut-
styr og 26.7 Produksjon av optiske instrumenter 
og fotografisk utstyr: måle- teste-, navigasjons- og 
kontrollutstyr i næringshovedgruppe 26.5 Pro-
duksjon av måle- og kontrollinstrumenter, klok-
ker og ur som f.eks.: flymotorinstrumenter, teste-
utstyr av forurensning fra biler, meteorologiske 
instrumenter, utstyr til testing og inspeksjon av 
fysiske, elektriske og kjemiske egenskaper, må-
lingsinstrumenter, strålingsdetektorer og overvå-
kingsinstrumenter 

 
 Omfatter også reparasjon og vedlikehold av strå-

lingsutstyret samt det elektromedisinske og elekt-
roterapeutiske utstyret som er omfattet av 
næringsgruppe 26.60 Produksjon av medisinsk og 
kirurgisk utstyr, som f.eks. reparasjon og vedlike-
hold av MR-utstyr, medisinsk ultralydutstyr, 
pacemakere, høreapparater, elektrokardiografer, 
elektromedisinsk endoskopiutstyr, bestrålingsap-
parater, reparasjon av optiske instrumenter og ut-
styr som er omfattet av næringsgruppe 26.70 som 
f.eks. kikkerter, mikroskoper (unntatt elektron, 
proton), teleskoper, prismer, linser (unntatt op-
talmiske) og fotografisk utstyr, der bruken pri-
mært er kommersiell 

 
 Reparasjon og vedlikehold av fotokopieringsmaski-

ner grupperes under 33.12 Reparasjon av maskiner 
 
 Reparasjon og vedlikehold av datamaskiner og 

utstyr grupperes under 95.11 Reparasjon av data-
maskiner og tilleggsutstyr 

 
 Reparasjon og vedlikehold av dataprojektorer grup-

peres under 95.11 Reparasjon av datamaskiner og 
kommunikasjonsutstyr 

 
 Reparasjon og vedlikehold av kommunikasjonsut-

styr grupperes under 95.12 Reparasjon av kommu-
nikasjonsutstyr 

 
 Reparasjon og vedlikehold av kommersielle tv- og 

videokamera grupperes under 95.12 Reparasjon av 
kommunikasjonsutstyr 

 
 Reparasjon av videokamera til husholdningsbruk 

grupperes under 95.21 Reparasjon av elektronikk 
til husholdningen 

 Reparasjon av ur grupperes under 95.25 Repara-
sjon av ur, gull- og sølvvarer 

 
33.14 Reparasjon av elektrisk utstyr 
 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av varer 

omfattet av næring 27 Produksjon av elektrisk ut-
styr unntatt dem som er i næringshovedgruppe 
27.5 Produksjon av husholdningsmaskiner; 
strøm- fordelings- og spesialtransformatorer, 
elektriske motorer, generatorer og motorgenera-
torer, koblingsutstyr og strømfordelingsapparater, 
releer og industrielle styresystemer, primære og 
brukte batterier, elektrisk belysningsutstyr, strøm-
førende ledningsenheter og ikke-strømførende 
ledningsenheter til installasjon av elektriske krets-
løp 

 
 Reparasjon og vedlikehold av datamaskiner og 

utstyr grupperes under 95.11 Reparasjon av data-
maskiner og tilleggsutstyr 

 
 Reparasjon og vedlikehold av telekommunikasjons-

utstyr grupperes under 95.12 Reparasjon av kom-
munikasjonsutstyr 

 
 Reparasjon og vedlikehold av forbrukerelektronikk 

grupperes under 95.21 Reparasjon av elektronikk 
til husholdningen 

 
 Reparasjon av ur grupperes under 95.25 Repara-

sjon av ur, gull- og sølvvarer 
 
33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip og 

båter 
 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av skip og 

båter og ombygging og ettersyn av skip som er 
gruppert i næring 30 Produksjon av andre trans-
portmidler: rutinevedlikehold av skip og repara-
sjon og vedlikehold av lystbåter 

 
 Omfatter også reparasjon av borerigger 
 
 Fabrikkombygging av skip grupperes under  

30.1 Bygging av skip og båter 
 
 Reparasjon av skips- og båtmotorer grupperes un-

der 33.12 Produksjon av maskiner 
 
 Demontering og opphogging av skip grupperes 

under 38.31 Demontering av vrakede gjenstander 
 
33.16 Reparasjon og vedlikehold av luftfar-

tøyer og romfartøyer 
 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av luft- og 

romfartøyer, reparasjon og vedlikehold av luftfar-
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tøyer (unntatt ettersyn og ombygging på fabrik-
ken) og flymotorer 

 
 Fabrikkettersyn og ombygging av luftfartøyer grup-

peres under 30.30 Produksjon av luftfartøyer og 
romfartøyer og lignende utstyr 

 
33.17 Reparasjon og vedlikehold av andre 

transportmidler  
 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av annet 

transportutstyr i næring 30 Produksjon av andre 
transportmidler unntatt motorsykler og sykler: 
lokomotiv og jernbanevogner (unntatt ombygging 
i fabrikk) og vogner som trekkes av dyr 

 
 Fabrikkettersyn og -ombygging av lokomotiver og 

jernbanevogner grupperes under 30.20 Produksjon 
av lokomotiver og annet rullende materiell til jern-
bane og sporvei 

 
 Reparasjon og vedlikehold av militære stridskjøre-

tøyer grupperes under 30.40 Produksjon av militæ-
re stridskjøretøyer 

 
 Reparasjon og vedlikehold av handlevogner gruppe-

res under 33.11 Reparasjon av bearbeidede metall-
produkter 

 
 Reparasjon og vedlikehold av lokomotiver grupperes 

under 33.12 Reparasjon av maskiner 
 
  Reparasjon og vedlikehold av motorsykler grupperes 

under 45.403 Vedlikehold og reparasjon av motor-
sykler 

 
 Reparasjon av sykler grupperes under 95.29 Repa-

rasjon av andre husholdningsvarer og varer til per-
sonlig bruk 

 
33.19 Reparasjon av annet utstyr 
 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av utstyr som 

ikke er dekket av andre næringsgrupper i denne 
næringen: fiskegarn, herunder bøting av garn, 
rep, liner, lerret og presenninger, gjødselposer og 
oppbevaringsposer til kjemiske midler, istandset-
ting av trepaller, skipstønner eller -tromler, flip-
permaskiner og andre spill med myntinnkast og 
restaurering av orgler og andre historiske instru-
menter 

 
 Møbelrestaurering grupperes under 95.24 Repara-

sjon av møbler og boliginnredning 
 
 Reparasjon av sykler grupperes under 95.29 Repa-

rasjon av andre husholdningsvarer og varer til per-
sonlig bruk 

 Reparasjon og omgjøring av klær grupperes under 
95.29 Reparasjon av andre husholdningsvarer og 
varer til personlig bruk  

 
33.2 Installasjon av industrimaskiner og -

utstyr 
 
33.20 Installasjon av industrimaskiner og -

utstyr 
 
 Omfatter spesialinstallasjon av maskiner (unntatt 

installasjon av utstyr som utgjør en integrert del 
av bygninger og lignende konstruksjoner, som 
f.eks. installasjon av rulletrapper, elektrisk led-
ningsnett, tyverialarmer eller airconditionsyste-
mer som grupperes under bygge- og anleggsvirk-
somhet), installasjon av industrimaskiner i in-
dustrianlegg, montering av kontrollutstyr til in-
dustriprosesser, demontering av maskiner og ut-
styr i stor målestokk, aktiviteter innenfor mølle-
bygging, maskinmontering og installasjon av ut-
styr til bowlingbaner 

 
 Installasjon av heiser, rulletrapper, automatiske 

dører, sentralstøvsugere mv. grupperes under 43.29 
Annet installasjonsarbeid 

 
 Montering av dører, trapper, butikkinnredninger, 

inventar mv. grupperes under 43.32 Snekkerarbeid 
 
 Oppsetting av PC-er grupperes under 62.09 Andre 

tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE D 
 ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG 

VARMTVANNSFORSYNING 
 
 Omfatter levering av elektrisitet, naturgass, 

damp, varmt vann o.l. via hovedledninger og 
rør. Omfanget av nettverket er ikke avgjø-
rende. Distribusjon av elektrisitet, gass, 
damp, varmt vann o.l. i industriparker eller 
beboelseshus er inkludert. Derfor omfatter 
dette næringshovedområde drift av elektris-
ke installasjoner og gassinstallasjoner, som 
genererer, kontrollerer og distribuerer elekt-
risitet eller gass. Dessuten er levering av 
damp og aircondition inkludert. 

 
 Drift av vann- og kloakkanlegg grupperes 

under hhv. 36 Uttak fra kilde, rensing og dist-
ribusjon av vann og 37 Oppsamling og be-
handling av avløpsvann 

 
 Transport av gass gjennom rørledninger grup-

peres under 49.50 Rørtransport 
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35 Elektrisitets-, gass-, damp- og varmt-
vannsforsyning 

 
35.1 Produksjon, overføring og distribu-

sjon av elektrisitet 
 
 Omfatter generering av elektrisitet i bulk, 

transport fra produksjonsanlegget til distri-
busjonsnettet og distribusjon til sluttbrukere. 

 
35.11 Produksjon av elektrisitet 
 
 Omfatter drift av anlegg som produserer elektrisk 

kraft inkludert termisk kraft, atomkraft, vann-
kraft, gassturbiner, dieselanlegg og fornybar 
energi 

 
 Produksjon av elektrisitet gjennom forbrenning av 

avfall grupperes under 38.21 Behandling og dispo-
nering av ikke-farlig avfall 

 
35.111 Produksjon av elektrisitet fra vann-

kraft 
 
35.112 Produksjon av elektrisitet fra vind-

kraft 
 
35.113 Produksjon av elektrisitet fra bio-

brensel, avfallsforbrenning og depo-
nigass 

 
35.114 Produksjon av elektrisitet fra natur-

gass 
 
35.119 Produksjon av elektrisitet ellers 
 
 Omfatter produksjon av elektrisitet fra bølgekraft, 

tidevannskraft mv. 
 
35.12 Overføring av elektrisitet 
 
 Omfatter drift av overføringsnettet som transpor-

terer elektrisiteten fra produksjonsanlegget til 
distribusjonsnettet 

 
35.13 Distribusjon av elektrisitet 
 
 Omfatter drift av distribusjonsnettet bestående av 

hovedledninger, master, målere og ledningsnett 
som transporterer elektrisiteten fra produksjons-
anlegget eller transportnettet til sluttbruker 

 
35.14 Handel med elektrisitet 
 
 Omfatter salg av elektrisitet til forbruker og ener-

gimeglere eller agenter som formidler salg av 
elektrisitet via distribusjonsnettet som drives av 
andre 

35.2 Produksjon av gass og distribusjon 
av gass gjennom ledningsnett 

 
 Omfatter produksjon av gass og distribusjon 

av naturlig eller kunstig gass til forbrukerne 
gjennom et system av rørledninger. Agenter 
og meglere som formidler salg av naturgass 
via distribusjonssystemer som drives av and-
re er inkludert. 

 
 Den separate driften av gassrørledninger som 

går over lange avstander og som forbinder 
gassprodusenter med gassdistributører, eller 
mellom bysentra, grupperes under 49.50 
Rørtransport 

 
35.21 Produksjon av gass 
 
 Omfatter produksjon av gass til gassforsyning 

vha. karbonering av kull, av biprodukter fra jord-
bruket, eller fra avfall og produksjon av luftfor-
mige brennstoffer med en spesifikk kaloriverdi, 
ved rensing, blanding og andre prosesser på basis 
av gasser av ulike typer inkl. naturgass, kullgass, 
vanngass mv. 

 
 Produksjon av naturgass grupperes under 06.20 

Utvinning av naturgass 
 
 Drift av koksverk grupperes under 19.10 Produk-

sjon av kullprodukter 
 
 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 

grupperes under 19.20 Produksjon av raffinerte 
petroleumsprodukter 

 
 Produksjon av industrigasser grupperes under  

20.11 Produksjon av industrigasser 
 
35.22 Distribusjon av gass gjennom  

ledningsnett 
 
 Omfatter distribusjon av alle typer gasser gjen-

nom et system av rørledninger 
 
 Transport (langdistanse) av gasser via rørledninger 

grupperes under 49.50 Rørtransport 
 
35.23 Handel med gass gjennom lednings-

nett 
 
 Omfatter salg av gass via rørledninger til forbru-

ker og gassmeglere eller agenter som formidler 
salg av gass via distribusjonsnettet som drives av 
andre og vare- og transportkapasitetsutvekslinger 
for gassformet drivstoff 
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 Engroshandel med gassformet drivstoff grupperes 
under 46.71 Engroshandel med drivstoff og brensel 

 
 Detaljhandel med gass på flasker grupperes under 

47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 
 
 Direktesalg av drivstoff grupperes under 47.99 

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 
35.3 Damp- og varmtvannsforsyning 
 
35.30 Damp- og varmtvannsforsyning 
 
 Omfatter produksjon, oppsamling og distribusjon 

av damp og varmt vann til oppvarming, elektrisi-
tet og andre formål, produksjon og distribusjon 
av kjøleluft og kjølevann til kjølingsformål og pro-
duksjon av is til kjøling 

 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE E 

VANNFORSYNING, AVLØPS- OG  
RENOVASJONSVIRKSOMHET 

 
 Næringshovedområdet omfatter aktiviteter i 

forbindelse med håndtering (herunder inn-
samling, behandling og uskadeliggjøring 
inkl. fjerning) av forskjellige slags avfall 
f.eks. fast og ikke-fast industri- og hushold-
ningsavfall, samt forurenset jord. Produktet 
fra avfallsbehandlingsprosessene og avløps-
rensing kan enten bortføres eller brukes i 
andre produksjonsprosesser.  

 
 Næringshovedområdet omfatter også aktivi-

teter i forbindelse med vannforsyning, etter-
som de ofte utføres i forbindelse med eller 
av enheter som også driver med oppsamling 
og behandling av avløpsvann. 

 
36 Uttak fra kilde, rensing og  

distribusjon av vann 
 
 Omfatter uttak fra kilde, rensing og distribu-

sjon av vann til husholdningsbruk og indust-
riell bruk, herunder forskjellige former for 
distribusjon. 

 
36.0 Uttak fra kilde, rensing og distribu-

sjon av vann 
 
36.00 Uttak fra kilde, rensing og distribu-

sjon av vann 
 

Omfatter uttak av vann fra elver, sjøer, brønner 
mv., oppsamling av regnvann, rensing av vann til 
vannforsyning, avsalting av hav- eller grunnvann 
med henblikk på produksjon av vann som hoved-
produkt, distribusjon av vann gjennom lednings-

nett ved hjelp av lastebiler eller andre midler og 
drift av vanningskanaler 

 
 Uttak fra vannkilder og drift av vanningsanlegg til 

jordbruk grupperes under 01.61 Tjenester tilknyttet 
planteproduksjon 

 
Rensing av avløpsvann med henblikk på å hindre 
forurensning grupperes under 37.00 Oppsamling og 
behandling av avløpsvann 

 
 Transport (over en lengre avstand) av vann via 

rørledninger grupperes under 49.50 Rørtransport 
 
37 Oppsamling og behandling av av-

løpsvann 
 
 Omfatter drift av anlegg til oppsamling og 

behandling av avløpsvann fra husholdninger 
og virksomheter. 

 
37.0 Oppsamling og behandling av av-

løpsvann 
 
37.00 Oppsamling og behandling av av-

løpsvann 
 
 Omfatter drift av ledningsnett og avløpsrensesan-

legg, oppsamling og transport av avløpsvann fra 
husholdninger samt regnvann ved hjelp av klo-
akknett, oppsamlere, tanker og andre transport-
midler, (septikbiler mv.), tømming og rensing av 
kloakkummer og septiktanker, diverse typer av-
løpsrenner og -brønner, vedlikehold av kjemiske 
toaletter, rensing av spillvann ved hjelp av fysis-
ke, kjemiske og biologiske prosesser som fortyn-
ning, sikting, filtrering, sedimentering mv., ren-
sing av spillvann med henblikk på å hindre for-
urensning, f.eks. fra svømmebassenger og indust-
ri. Vedlikehold av kloakkledninger og avløpsrør, 
staking og annen rensing av kloakkledninger og 
avløpsrør 

 
 Rensing av overflatevann og grunnvann på for-

urensningsstedet grupperes under 39.00 Miljøryd-
ding, miljørensing og lignende virksomhet 

 
 Rensing av nedløpsrør i bygninger grupperes under 

43.22 VVS-arbeid 
 
38 Innsamling, behandling, disponering 

og gjenvinning av avfall 
 
 Omfatter innsamling, behandling og trans-

port av avfallsmateriale og drift av material-
gjenvinningsanlegg (dvs. anlegg som sorte-
rer materialer som kan gjenvinnes fra en av-
fallsstrøm). 
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38.1 Innsamling av avfall 
 
 Næringshovedgruppen omfatter innsamling 

av avfall fra husholdninger og virksomheter 
ved bruk av avfallsbeholdere, beholdere på 
hjul, containere osv., innsamling av ikke-
farlig og farlig avfall, f.eks. husholdningsav-
fall, brukte batterier, brukte spiselige oljer 
og fettstoffer, spillolje fra skip og bilverkste-
der samt avfall fra byggeplasser. 

 
38.11 Innsamling av ikke-farlig avfall 
 
 Omfatter innsamling av ikke-farlig avfall i et 

lokalområde, f.eks. innsamling av avfall fra hus-
holdninger og virksomheter ved hjelp av avfalls-
dunker, beholdere på hjul, containere osv., kan 
omfatte blandede gjenvinningsmaterialer; inn-
samling av resirkulerbare materialer og avfall fra 
avfallsdunker på offentlige steder 

 
 Omfatter også innsamling av avfall fra byggeplas-

ser og riving; innsamling og fjerning av rivings-
materialer, innsamling av avfallsprodukter fra 
tekstilfabrikker, omlasting og mellomlagring av 
ikke-farlig avfall 

 
 Innsamling av farlig avfall grupperes under 38.12 

Innsamling av farlig avfall 
 
 Drift av avfallsdeponier for ikke-farlig avfall grup-

peres under 38.21 Behandling og disponering av 
ikke-farlig avfall 

 
 Drift av sorteringsanlegg for materialer som kan 

gjenvinnes slik som papir, plast osv. i forskjellige 
kategorier grupperes under 38.32 Sortering og be-
arbeiding av avfall for materialgjenvinning 

 
38.12 Innsamling av farlig avfall 
 
 Omfatter innsamling av fast og ikke-fast farlig 

avfall, dvs. avfall som omfatter eksplosive stoffer, 
brennbare stoffer, oksiderbare stoffer, giftstoffer, 
irriterbare stoffer, kreftfremkallende stoffer, kor-
rosjonsmidler, smittestoffer eller andre helse- og 
miljøskadelige stoffer, innsamling av f.eks. spillol-
je fra skip og bilverksteder, farlig organisk avfall, 
radioaktivt avfall, brukte batterier osv. og mel-
lomlagring av farlig avfall 

 
 Omfatter også identifisering, behandling, embal-

lering og merking av avfall med henblikk på 
transport 

 
 Rensing av forurensede bygninger, områder for 

utvinning og bergverksdrift, jord, grunnvann, f.eks. 

fjerning av asbest grupperes under 39.00 Miljøryd-
ding, miljørensing og lignende virksomhet 

 
38.2 Behandling og disponering av avfall 
 
 Omfatter forbehandling, behandling og slutt-

behandling av forskjellig avfall, f.eks. be-
handling av organisk og annet forurensende 
avfall, behandling av brukte gjenstander som 
for eksempel kjøleskap med henblikk på å 
eliminere skadelig avfall, fjerning av avfall 
ved destruksjon eller forbrenning, inklusive 
energigjenvinning. Behandling og fjerning av 
lett nedbrytbart radioaktivt materiale fra sy-
kehus mv., dumping av avfall på land eller i 
vann, nedpløying og nedgraving av avfall. 

 
 Rensing og fjerning av spillvann grupperes 

under 37.00 Oppsamling og behandling av av-
løpsvann 

 
 Materialgjenvinning grupperes under 

38.3 Materialgjenvinning 
 
38.21 Behandling og disponering av ikke-

farlig avfall 
 
 Omfatter forbehandling, behandling og sluttbe-

handling av fast og ikke-fast farlig avfall: Drift av 
avfallsdeponier for ikke-farlig avfall, sluttbehand-
ling av ikke-farlig avfall ved forbrenning eller 
destruksjon eller andre metoder med eller uten 
påfølgende produksjon av elektrisitet eller fjern-
varme, produksjon av alternative energibærere 
som biogass, behandling av aske eller andre bi-
produkter til videre utnyttelse eller deponering 
mv., og behandling av organisk avfall 

 
 Destruksjon og forbrenning av farlig avfall gruppe-

res under 38.22 Behandling og disponering av far-
lig avfall 

 
 Drift av sorteringsanlegg for materialer som kan 

gjenvinnes som papir, plast, brukte øl- og mineral-
vannbokser og metall i forskjellige kategorier grup-
peres under 38.32 Sortering og bearbeiding av av-
fall for materialgjenvinning 

 
 Rensing av forurenset jord og vann samt fjer-

ning/nøytralisering av giftstoffer grupperes under 
39.00 Miljørensing, miljørydding og lignende virk-
somhet  

 
38.22 Behandling og disponering av farlig 

avfall 
 
 Omfatter forbehandling, behandling og sluttbe-

handling av fast og ikke-fast farlig avfall, dvs. av-
fall som eksplosive stoffer, anløpne stoffer, brenn-
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bare stoffer, giftstoffer, irriterbare stoffer, kreft-
fremkallende stoffer, korrosjonsmidler, smitte-
stoffer eller andre helse- og miljøskadelige stoffer. 
Drift av anlegg for behandling av farlig avfall, be-
handling inkl. fjerning av giftige levende eller 
døde dyr og annet smitteavfall, destruksjon av 
farlig avfall, uskadeliggjøring av brukte gjenstan-
der slik som kjøleskap med henblikk på å elimine-
re farlig avfall, behandling, fjerning og oppbeva-
ring av radioaktivt atomavfall, herunder behand-
ling og uskadeliggjøring av lett nedbrytbart ra-
dioaktivt materiale som nedbrytes under trans-
porten. Behandling og innkapsling av radioaktivt 
avfall for permanent lagring 

 
 Reproduksjon av kjernebrensel grupperes under 

20.13 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 
 
 Destruksjon av ikke-farlig avfall grupperes under 

38.21 Behandling og disponering av ikke-farlig av-
fall 

 
 Opprensking av forurenset jord og vann samt fjer-

ning/nøytralisering av giftstoffer grupperes under 
39.00 Miljørydding, miljørensing og lignende virk-
somhet 

 
38.3 Materialgjenvinning 
 
38.31 Demontering av vrakede gjenstander 
 
 Omfatter demontering av uttjente kjøretøyer, 

skip, maskiner, datamaskiner, tv-apparater mv. 
med henblikk på materialgjenvinning 

 
 Uskadeliggjøring av brukte gjenstander som kjøle-

skap med henblikk på å eliminere skadelig avfall 
grupperes under 38.22 Behandling og disponering 
av farlig avfall 

 
 Demontering av uttjente kjøretøyer, skip, maskiner, 

datamaskiner, tv-apparater mv. med henblikk på 
videresalg av brukbare deler grupperes under 
næringshovedområde G Varehandel, reparasjon av 
motorvogner 

 
38.32 Sortering og bearbeiding av avfall for 

materialgjenvinning 
 
 Omfatter bearbeiding av metallholdig og ikke-

metallholdig avfall, skrap og andre gjenstander til 
sekundære råmaterialer. Følgende mekaniske og 
kjemiske omdanningsprosesser brukes: utsorte-
ring av papir- og pappfraksjoner, mekanisk knu-
sing av metallavfall fra brukte biler, vaskemaski-
ner, sykler mv., mekanisk reduksjon av store jern-
stykker, f.eks. jernbanevogner, opphogging av 
metallavfall, uttjente kjøretøyer mv., andre for-

mer for mekanisk bearbeiding, f.eks. oppskjæring 
og sammenpressing med henblikk på å redusere 
volumet, gjenvinning av metaller fra fotoavfall, 
f.eks. fikservæske eller fotografisk lim og papir, 
gjenvinning av gummi som brukte dekk med 
henblikk på produksjon av sekundære råmateria-
ler, sortering og pelletering av plast med henblikk 
på produksjon av sekundære råmaterialer til 
slanger, blomsterpotter, paller o.l., bearbeiding 
(rensing, smelting og oppmaling) av plast- og 
gummiavfall til granulater, knusing, rensing og 
sortering av glass, knusing, rensing og sortering 
av annet avfall som rivingsavfall til sekundære 
råmaterialer, bearbeiding av brukte spiselige oljer 
og fettstoffer til sekundære råmaterialer, bearbei-
ding av annet avfall fra mat- og drikkevarer og 
tobakk samt reststoffer til sekundære råmaterialer 

 
 Produksjon av nye sluttprodukter av sekundære 

råmaterialer (uansett om disse er egenproduserte 
eller ikke), f.eks. spinning av garn av opprevet ull, 
produksjon av papirmasse til papiravfall, vulkani-
sering av dekk eller metallproduksjon av metall-
skrap grupperes under tilsvarende næringsgrupper i 
næringshovedområde C Industri 

 
 Reproduksjon av kjernebrensel grupperes under 

20.13 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 
 
 Materialgjenvinning etter avfallsforbrenning eller -

destruksjon grupperes under 38.2 Behandling og 
disponering av avfall 

 
 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 

grupperes under 38.21 Behandling og disponering 
av ikke-farlig avfall 

 
 Behandling av organisk avfall med henblikk på 

sluttbehandling eller kompostering grupperes under 
38.21 Behandling og disponering av ikke-farlig av-
fall 

 
 Energigjenvinning under destruksjon av ikke-farlig 

avfall grupperes under 38.21 Behandling og dispo-
nering av ikke-farlig avfall 

 
 Behandling og uskadeliggjøring av lett nedbrytbart 

radioaktivt avfall fra sykehus grupperes under 
38.22 Behandling og disponering av farlig avfall 

 
 Behandling og uskadeliggjøring eller fjerning av 

giftig, forurenset avfall grupperes under 38.22 Be-
handling og disponering av farlig avfall 

 
 Engroshandel med gjenvinnbart materiale gruppe-

res under 46.77 Engroshandel med avfall og skrap 
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39 Miljørydding, miljørensing og lig-
nende virksomhet 

 
 Omfatter rensing av forurensede bygninger 

og plasser, jord, overflate- og grunnvann. 
 
39.0 Miljørydding, miljørensing og lig-

nende virksomhet 
 
39.00 Miljørydding, miljørensing og lig-

nende virksomhet 
 
 Omfatter rensing av jord og grunnvann enten på 

forurensningsstedet eller utenfor dette ved bruk 
av f.eks. mekaniske, kjemiske eller biologiske me-
toder, rensing av industrianlegg eller -
eiendommer, herunder atomkraftverk og -
eiendommer, rensing av overflatevann ved ulyk-
ker med påfølgende forurensende utslipp, f.eks. 
oppsamling av forurensede stoffer eller nøytrali-
sering ved bruk av kjemiske produkter, rensing av 
oljeforurensning og andre former for forurens-
ning på land, i overflatevann, til sjøs, herunder i 
kystområder, behandling av asbest, blyholdig ma-
ling og andre giftstoffer samt annen spesialisert 
forurensningsbekjempelse 

 
 Skadedyrbekjempelse innenfor jordbruk grupperes 

under 01.61 Tjenester tilknyttet planteproduksjon 
 
 Rensing av vann til vannforsyningsformål gruppe-

res under 36.00 Uttak fra kilde, rensing og distri-
busjon av vann 

 
 Behandling og fjerning av ikke-farlig avfall gruppe-

res under 38.21 Behandling og disponering av ikke-
farlig avfall 

 
 Behandling og fjerning av farlig avfall grupperes 

under 38.22 Behandling og disponering av farlig 
avfall 

 
 Gatefeiing og -spyling grupperes under 81.299 

Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted 
 
  

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE F 
 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 
 
 Næringshovedområdet omfatter generell 

bygge- og anleggsvirksomhet og bygge- og 
anleggsvirksomhet som krever spesialisering. 
Den omfatter nybygging, reparasjoner, til-
bygging og ombygging, oppføring av pre-
fabrikerte bygninger eller konstruksjoner på 
stedet, samt bygninger og konstruksjoner av 
mer midlertidig karakter. Generell bygge- og 
anleggsvirksomhet omfatter oppføring av bo-

ligbygninger, kontor- og forretningsbygning-
er, lager- og industribygninger, offentlige 
bygninger, driftsbygninger til jordbruket mv. 
eller anlegg som veier, bruer, tunneler, jern-
baner, lufthavner, havner og andre vannpro-
sjekter, vanningssystemer, kloakksystemer, 
industrianlegg, rørledninger og kraftled-
ninger, idrettsanlegg mv. Arbeidet kan utfø-
res for egen regning eller på honorar- eller 
kontraktbasis. Deler av arbeidet og alt prak-
tisk arbeid kan settes bort til underentrepre-
nører. Enheter som har det overordnede an-
svar for et byggeprosjekt er gruppert her. 
Næringshovedområdet omfatter også repara-
sjon og vedlikehold av bygninger og anlegg. 
Næringshovedområdet er delt inn i tre 
næringer: Oppføring av bygninger (næring 
41), Anleggsvirksomhet (næring 42) og Spe-
sialisert bygge- og anleggsvirksomhet som 
utelukkende anleggsprosessen (næring 43). 
Utleie av bygge- og anleggsmaskiner og ut-
styr med operatør grupperes sammen med 
den spesifikke bygge- og anleggsaktiviteten 
som utføres med dette utstyret. Næringsho-
vedområdet omfatter også utvikling av byg-
geprosjekter i forbindelse med bygge- og an-
leggsarbeider ved å samle de økonomiske, 
tekniske og fysiske midler som skal til for å 
gjennomføre byggeprosjektet for senere salg. 
Hvis disse aktivitetene ikke utføres for sene-
re salg av byggeprosjektene, men derimot til 
eget bruk (f.eks. utleie av lokaler eller pro-
duksjonsvirksomhet) grupperes enhetene 
ikke her, men i henhold til driften, dvs. ei-
endomsdrift, type produksjonsvirksomhet 
mv. 

 
41 Oppføring av bygninger 
 
 Omfatter oppføring av alle typer boligbyg-

ninger, fritidsbygninger kontor- og forret-
ningsbygninger, lager- og industribygninger, 
offentlige bygninger og driftsbygninger i 
jordbruket m.v. Næringen omfatter nybyg-
ging, reparasjoner, tilbygging, ombygging, 
oppføring av prefabrikerte bygninger på ste-
det og bygninger av midlertidig karakter. 

 
41.1 Utvikling av byggeprosjekter 
 
41.10 Utvikling av byggeprosjekter 
 
 Omfatter utvikling av byggeprosjekter for bolig-

bygninger og andre bygninger ved å samle de 
økonomiske, tekniske og fysiske midlene som skal 
til for å gjennomføre byggeprosjektet for senere 
salg 

 



Norges offisielle statistikk Standard for næringsgruppering 

  107 

 Oppføring av bygninger grupperes under  
41.20 Oppføring av bygninger 

 
 Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under  

71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirk-
somhet 

 
 Prosjektledelse i forbindelse med byggeprosjekter 

grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og tek-
nisk konsulentvirksomhet  

 
41.101 Boligbyggelag 
 
41.109 Utvikling og salg av egen fast eien-

dom ellers 
 
41.2 Oppføring av bygninger 
 
 Omfatter komplett oppføring av bygninger 

til bolig eller annet enn bolig, for egen reg-
ning for salg eller på honorar- eller kont-
raktbasis. Deler av - eller hele byggeproses-
sen - kan settes bort til underentreprenører. 
Dersom bare spesialiserte deler i byggepro-
sessen gjennomføres, grupperes aktiviteten 
under Spesialisert bygge- og anleggsvirk-
somhet (næring 43). 

 
41.20 Oppføring av bygninger 
 
 Omfatter oppføring av alle typer boligbygninger: 

eneboliger, flerbolighus, boligblokker mv, alle 
andre bygningstyper:bygninger for industriell 
produksjon f.eks. fabrikker, verksteder mv., syke-
hus, skoler, kontorbygninger, hoteller, butikker, 
kjøpesentra, restauranter, lufthavnsbygninger, id-
rettshaller, parkeringshus, lagerbygninger, kirker 
mv. og oppføring av prefabrikerte bygninger på 
stedet 

 
 Omfatter også ombygging, reparasjon og vedlike-

hold av alle typer bygninger 
 
 Oppføring av industrianlegg unntatt bygninger 

grupperes under 42.99 Bygging av andre anlegg 
ikke nevnt annet sted 

 
 Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 

71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirk-
somhet 

 
 Byggeprosjektledelse grupperes under  

71.1 Arkitekt- og teknisk konsulentvirksomhet 
 
42 Anleggsvirksomhet 
 
 Næringen omfatter generell anleggsvirksom-

het, dvs. nybygging, reparering, tilbygging, 

ombygging, oppføring av prefabrikerte 
konstruksjoner på stedet samt anlegg av 
midlertidig karakter. Inkludert er større an-
leggsarbeider som motorveier, veier, bruer, 
tunneler, jernbaner, lufthavner, havner og 
andre vannprosjekter, kunstvanningssyste-
mer, kloakksystemer, industrianlegg, rørled-
ninger og kraftledninger, utendørs idrettsan-
legg mv. Dette arbeidet kan utføres for egen 
regning eller på honorar- eller kontraktbasis. 
Deler av arbeidet og alt det praktiske arbei-
det kan settes bort til underentreprenører. 

 
42.1 Bygging av veier og jernbaner 
 
42.11 Bygging av veier og motorveier 
 
 Omfatter bygging av motorveier, veier, gater og 

andre ferdselsårer for kjørende og gående trafi-
kanter, asfaltering av veier, maling og annen 
oppmerking av veier, oppsetting av autovern, tra-
fikkskilt o.l. og anlegg av landingsbaner 

 
 Installasjon av gatebelysning og elektriske signalan-

legg grupperes under 43.21 Elektrisk installasjons-
arbeid 

 
 Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 

71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirk-
somhet 

 
 Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arki-

tektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 
 
42.12 Bygging av jernbaner og under-

grunnsbaner 
 
 Omfatter bygging av jernbaner og undergrunns-

baner 
 
 Installasjon av belysning og elektriske trafikksig-

nalanlegg grupperes under 43.21 Elektrisk installa-
sjonsarbeid 

 
 Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 

71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirk-
somhet 

 
 Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arki-

tektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 
 
42.13 Bygging av bruer og tunneler 
 
 Omfatter bygging av bruer herunder konstruksjo-

ner for motorvei over bakkenivå og tunnelanlegg 
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 Installasjon av belysning og elektriske trafikksig-
nalanlegg grupperes under 43.21 Elektrisk installa-
sjonsarbeid 

 
 Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 

71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirk-
somhet 

 
 Byggeprosjektledelse grupperes under 71.1 Arki-

tektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 
 
42.2 Bygging av vann- og kloakkanlegg, og 

anlegg for elektrisitet og telekom-
munikasjon 

 
42.21 Bygging av vann- og kloakkanlegg 
 
 Omfatter bygging av forsyningsledninger for 

transport av væsker med tilhørende bygninger og 
konstruksjoner som er integrert i disse systemene, 
slik som: rørledninger over lange avstander i 
byområder og hovedledning og fordelingsnett for 
vannforsyning, kunstvanningssystemer (kanaler), 
reservoarer, renovasjonsanlegg inklusiv repara-
sjon, renseanlegg og pumpestasjoner 

 Omfatter også brønnboring 
 
 Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet 

grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og tek-
nisk konsulentvirksomhet 

 
42.22 Bygging av anlegg for elektrisitet og 

telekommunikasjon 
 
 Omfatter bygging av ledningsnett til elektrisitets-

forsyning og telekommunikasjon og byggverk 
som er en integrert del av systemet 

 
 Omfatter også kraftanlegg 
 
 Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet 

grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og tek-
nisk konsulentvirksomhet 

 
42.9 Bygging av andre anlegg 
 
42.91 Bygging av havne- og damanlegg 
 
 Omfatter bygging av kanalsystemer, havne- og 

damanlegg, lystbåthavner (marinaer), sluser mv. 
og diker og demninger  

 
 Omfatter også oppmudring av havne- og kanal-

systemer 
 
 Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet 

grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og tek-
nisk konsulentvirksomhet 

42.99 Bygging av andre anlegg ikke nevnt 
annet sted 

 
 Omfatter bygging av industrianlegg unntatt byg-

ninger, f.eks. raffinerier og kjemikaliefabrikker, 
bygging av andre anlegg unntatt bygninger som 
f.eks. utendørs idrettsanlegg 

 
 Omfatter også oppdeling og utvikling av landei-

endom med f.eks. veier, infrastruktur mv. 
 
 Installasjon av industrimaskiner og utstyr gruppe-

res under 33.20 Installasjon av industrimaskiner og 
-utstyr 

 
 Oppdeling av fast eiendom i parseller uten samtidig 

å forbedre jordsmonnet grupperes under 68.10 Kjøp 
og salg av egen fast eiendom 

 
 Prosjektledelse i forbindelse med anleggsvirksomhet 

grupperes under 71.1 Arkitektvirksomhet og tek-
nisk konsulentvirksomhet 

 
43 Spesialisert bygge- og anleggsvirk-

somhet 
 
 Næringen omfatter spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet, dvs. utførelse av deler av 
bygging og anlegg eller forberedelser for det. 
Det dreier seg normalt om spesialisering in-
nenfor et område som er felles for forskjelli-
ge konstruksjoner og som krever spesielle 
ferdigheter eller spesialutstyr, f.eks. peling, 
fundamentering, råbygg, betongarbeide, mu-
rerarbeid, brolegging, stillasarbeid, taktek-
king mv. Oppføring av stålkonstruksjoner er 
inkludert med den forutsetning at delene 
ikke er produsert av samme enhet. Bygge- og 
anleggsarbeid som krever spesialisering utfø-
res for det meste som delentreprise, men 
spesielt innenfor reparasjon blir det også 
gjort direkte til eieren av eiendommen. 
Næringen omfatter installasjoner og ferdig-
gjøring av bygninger: 

 Alle typer installasjoner som får bygningen 
eller anlegget til å fungere er inkludert. Dis-
se aktivitetene utføres normalt på byggeplas-
sen, men deler av arbeidet kan utføres i spe-
sialverksteder. Inkludert er aktiviteter som 
rørleggerarbeid, installasjon av varme- og 
ventilasjonsanlegg, antenner, alarmsystemer, 
elektrikerarbeid, installasjon av sprinkleran-
legg, heiser og rulletrapper mv. Isoleringsar-
beid (vann, varme, lyd), blikkenslagerarbei-
de, kjøleanlegg til næringsvirksomhet, instal-
lasjon av belysnings- og trafikksignalanlegg 
til veier, jernbaner, lufthavner, havner mv. 
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er inkludert. Inkludert er også reparasjon og 
vedlikehold av de ovenfor nevnte aktiviteter. 

 
 Ferdiggjøring av bygninger omfatter aktivite-

ter som glassmesterarbeid, malerarbeid, ta-
petsering, gulvlegging, legging av fliser, par-
kett og vegg-til-vegg-tepper, sliping av gulv, 
snekring, akustisk arbeid, utvendig rengjø-
ring mv. Inkludert er reparasjon og vedlike-
hold av de ovenfor nevnte aktiviteter. Utleie 
av utstyr med personale er gruppert sammen 
med den relaterte byggevirksomheten. 

 
43.1 Riving og grunnarbeid 
 
 Omfatter grunnarbeid og klargjøring av byg-

geplassen, herunder riving og fjerning av ek-
sisterende bygninger og andre konstruksjo-
ner. 

 
43.11 Riving av bygninger og andre konst-

ruksjoner 
 
 Omfatter riving av bygninger og andre konstruk-

sjoner 
 
43.12 Grunnarbeid 
 
 Omfatter klargjøring av byggeplasser: utgraving, 

drenering, graving av grøfter, rensking, spreng-
ing, sortering, planering, bortkjøring og depone-
ring av masser mv. og forberedende anleggsar-
beider i forbindelse med utvinning av mineraler 
og gruvedrift, unntatt for olje- og gassfelt 

 
 Omfatter også dreneringsarbeid innenfor jord-

bruk og skogbruk 
 
 Boring etter olje eller gass grupperes under hhv. 

06.10 Utvinning av råolje og 06.20 Utvinning av 
naturgass 

 
 Rensing av jord grupperes under 39.00 Miljøryd-

ding, miljørensing og lignende virksomhet 
 
 Brønnboring grupperes under 42.21 Bygging av 

vann- og kloakkanlegg 
 
 Graving av sjakter grupperes under 43.99 Annen 

spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
 
43.13 Prøveboring 
 
 Omfatter prøveboring og uttak av prøver med 

henblikk på bygge- og anleggsvirksomhet, geofy-
siske, geologiske eller lignende formål 

 

 Boring etter olje eller gass grupperes under hhv. 
06.10 Utvinning av råolje og 06.20 Utvinning av 
naturgass 

 
 Prøveboring som en hjelpeaktivitet til utvinnings-

virksomhet grupperes under 09.90 Tjenester til-
knyttet annen bergverksdrift 

 
 Brønnboring grupperes under 42.21 Bygging av 

vann- og kloakkanlegg 
 
 Graving av sjakter grupperes under 43.99 Annen 

spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
 
 Utforsking av olje- og gassfelt, geofysiske, geologiske 

og seismiske målinger grupperes under 71.122 Geo-
logiske undersøkelser 

 
43.2 Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-

arbeid og annet installasjonsarbeid 
 
 Omfatter installasjoner som kreves for at 

bygningen skal fungere inklusive installering 
av elektriske systemer, rørleggerarbeid 
(vannforsynings-, gass- og avløpsanlegg), 
varme-, ventilasjons- og kjøleanlegg, heis 
mv. 

 
43.21 Elektrisk installasjonsarbeid 
 
 Omfatter installering av elektriske anlegg i alle 

typer bygninger og anlegg: elektriske ledninger 
og utstyr, telekabler, kabler til bredbånd og TV, 
herunder fiberoptikk og parabolantenner, belys-
ning, brannalarmer, tyverialarmer, gatebelysning, 
elektriske trafikksignalanlegg og belysning til 
landingsbaner 

 
 Omfatter også tilkobling av elektriske hushold-

ningsapparater og husholdningsutstyr, herunder 
anlegg til gulvvarme 

 
 Bygging av elektrisitets- og kommunikasjonslinjer 

grupperes under 42.22 Bygging av anlegg for elekt-
risitet og telekommunikasjon 

 
 Overvåking og fjernovervåking av elektroniske 

sikkerhetssystemer, f.eks. tyverialarmer og brann-
alarmer, herunder installasjon og vedlikehold 
grupperes under 80.20 Tjenester tilknyttet vakttje-
nester 

 
43.22 VVS-arbeid 
 
 Omfatter installering av vann-, varme- og sani-

tæranlegg og kjølesystemer, inklusiv utvidelse, 
omlegging, reparasjon og vedlikehold; installe-
ring i bygninger av: varmeanlegg (elektrisk, gass 
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og olje), fyringsanlegg, kjøletårn, solcellepaneler, 
vann-, varme- og sanitærutstyr, ventilasjons- og 
airconditionsutstyr og kanaler, deler og utstyr for 
gassinstallasjoner, damprør, sprinkleranlegg, van-
ningsanlegg for plen og kanalsystemer 

 
 Installasjon av elektrisk gulvvarme grupperes under 

43.21 Elektrisk installasjonsarbeid 
 
43.29 Annet installasjonsarbeid 
 
 Omfatter installering av annet enn elektriske 

systemer, VVS- og kjøleanlegg eller industrima-
skiner i bygninger og anlegg; installering i byg-
ninger eller andre anleggsprosjekter av: heiser, 
rulletrapper (inkl. reparasjon og vedlikehold), au-
tomatiske dører og svingdører, lynavledere, an-
legg for sentralstøvsugere og varme-, lyd- og vib-
rasjonsisolering 

 
 Installasjon av industrimaskiner grupperes under 

33.20 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
 
43.3 Ferdiggjøring av bygninger 
 
43.31 Stukkatørarbeid og pussing 
 
 Omfatter påføring av innvendig og utvendig puss 

(ev. stukkgips og beslektede materialer) på byg-
ninger eller andre anleggsprosjekter 

 
43.32 Snekkerarbeid 
 
 Omfatter montering av dører, vinduer, dør- og 

vinduskarmer av tre eller andre materialer, instal-
lering av kjøkkeninnredning, garderobeskap, 
trapper, butikkinnredning o.l., samt innvendig 
ferdiggjøring som kledning av tak, vegger mv. 

 
 Installasjon av automatiske dører og svingdører 

grupperes under 43.29 Annet installasjonsarbeid 
 
43.33 Gulvlegging og tapetsering 
 
 Omfatter legging, tilpassing eller oppsetting i 

bygninger eller andre konstruksjoner: vegger av 
keramikk, betong eller naturstein og gulvfliser av 
keramikk, betong eller naturstein, installasjon av 
keramiske ovner, parkett og andre belegg av tre- 
eller plastlaminat på gulv, veggelementer av tre- 
eller plastlaminat, vegg-til-vegg-tepper og gulvbe-
legg av linoleum, herunder av gummi eller plast, 
gulvbelegg eller veggbekledning av terrazzo, 
marmor, granitt eller skifer og tapet 

 
43.34 Maler- og glassarbeid 
 

 Omfatter innvendig og utvendig maling av byg-
ninger, maling av andre typer anlegg, innsetting 
av glass i karmer og speil i rammer mv. 

 
43.341 Malerarbeid 
 
 Industrilakkering grupperes under 25.61 

Overflatebehandling av metaller 
 
 Møbellakkering grupperes under 31.09 Produksjon 

av møbler ellers 
 
 Tapetsering grupperes under 43.33 Gulvlegging og 

tapetsering 
 
 Billakkering grupperes under 45.20 Vedlikehold og 

reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 
 
43.342 Glassarbeid 
 
 Innsetting av prefabrikerte vinduer grupperes under 

43.32 Snekkerarbeid 
 
 Montering av bilvinduer grupperes under  

45.20 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, 
unntatt motorsykler 

 
43.39 Annen ferdiggjøring av bygninger 
 
 Omfatter rengjøring av bygninger etter at de er 

oppført og annen ferdiggjøring av bygninger ikke 
nevnt annet sted 

 
 Interiørarkitekter grupperes under 74.103 Interiør-

arkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirk-
somhet 

 
 Vanlig innvendig rengjøring av bygninger og andre 

konstruksjoner grupperes under 81.21 Rengjøring 
av bygninger 

 
 Spesialisert innvendig og utvendig rengjøring av 

bygninger grupperes under 81.22 Utvendig rengjø-
ring av bygninger og industriell rengjøring 

 
43.9 Annen spesialisert bygge- og an-

leggsvirksomhet 
 
43.91 Takarbeid 
 
 Omfatter montering av tak og taktekking 
 
 Utleie av anleggsmaskiner og -utstyr uten personell 

grupperes under 77.32 Utleie og leasing av bygge- 
og anleggsmaskiner og utstyr 

 
43.911 Blikkenslagerarbeid 
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43.919 Takarbeid ellers 
 
 Omfatter alt takarbeid som ikke er blikkenslager-

arbeid 
 
43.99 Annen spesialisert bygge- og an-

leggsvirksomhet 
 
 Omfatter bygge- og anleggsvirksomhet, som er 

spesialisert innen et aspekt, som er felles for ulike 
typer bygninger og som krever spesialiserte fer-
digheter eller utstyr: anlegg av fundamenter, her-
under peling og spunting, fuktisolerings- og im-
pregneringsarbeid, avfukting av bygninger, sjakt-
utgraving, montering av ikke-selvproduserte stål-
elementer, bøying av stål, murerarbeid, broleg-
ging, montering og demontering av stillaser og 
arbeidsplattformer (ekskl. utleie), oppføring av 
piper og industriovner og arbeid som krever klat-
referdigheter og bruk av tilhørende utstyr, f.eks. 
arbeid på høye bygninger eller andre konstruk-
sjoner, underjordisk arbeid, bygging av utendørs 
svømmebassenger, utvendig rengjøring av byg-
ninger, sandblåsing av bygninger eller andre 
konstruksjoner, utleie av kraner og annet utstyr 
med personell til bygge- og anleggsvirksomhet 
som ikke kan henføres til en spesiell gruppe un-
der bygge- og anleggsvirksomhet 

 
 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner uten personell 

grupperes under 77.32 Utleie av bygge- og an-
leggsmaskiner og -utstyr 

 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE G 
 VAREHANDEL, REPARASJON AV  

MOTORVOGNER  
 
 Omfatter agentur-, engros- og detaljhandel 

med alle typer varer og tjenester i forbindel-
se med salg av varer. Salget må skje uten at 
selger har bearbeidet eller omdannet varen.  

 
 Omfatter salg av både nye og brukte varer. 
 
 Omfatter også reparasjon av motorvogner. 
 
 Salg uten bearbeiding eller omdanning om-

fatter den vanlige håndteringen i forbindelse 
med handel som f.eks. sortering, klassifise-
ring, blanding, tapping på flasker, pakking, 
ompakking med henblikk på distribusjon i 
mindre partier, lagring evt. som fryse- eller 
kjølevare, rensing og tørking av landbruks-
produkter, utskjæring av trefiberplater eller 
metallplater som sekundær virksomhet. 
Næring 45 omfatter alle aktiviteter i forbin-
delse med salg og reparasjon av motorvog-
ner, mens næring 46 og 47 omfatter alle 

andre salgsaktiviteter. Forskjellen på engros- 
og detaljhandel avhenger av hvem som er 
kunden. 

 
 Engroshandel omfatter videresalg (salg uten 

omdanning) av nye og brukte varer til detal-
jister, til industrien, næringsdrivende, insti-
tusjonelle og profesjonelle brukere eller til 
andre grossister, eller agent- eller megler-
virksomhet ved kjøp eller salg av handelsva-
rer til disse personene eller virksomhetene. 

 
 Detaljhandel omfatter videresalg (salg uten 

omdanning) hovedsakelig til offentligheten 
av nye og brukte varer til personlig bruk el-
ler til husholdningsbruk, via forretninger, 
stormagasiner, torghandel, postordreforret-
ninger, dørsalg, gatesalg mv. 

 
45 Handel med og reparasjon av motor-

vogner  
 
 Omfatter alle aktiviteter (unntatt produksjon 

og utleie) i forbindelse med motorvogner og 
motorsykler, herunder lastebiler, f.eks. en-
groshandel og detaljhandel med nye og 
brukte motorvogner og motorsykler, repara-
sjon og vedlikehold av motorvogner og mo-
torsykler og engros- og detaljhandel med re-
servedeler og tilbehør til motorvogner og 
motorsykler. Næringen omfatter også agent-
virksomhet i forbindelse med engroshandel 
og detaljhandel med motorvogner, bi-
lauksjoner (engros) og engroshandel på In-
ternett. Videre omfatter næringen aktiviteter 
som vask og polering av motorvogner mv. 
Næringen omfatter ikke detaljhandel med 
drivstoff og smøre- og kjølemidler eller ut-
leie av motorvogner. 

 
45.1 Handel med motorvogner, unntatt 

motorsykler 
 
45.11 Handel med biler og lette motorvog-

ner, unntatt motorsykler 
 
 Omfatter engroshandel og detaljhandel med nye 

og brukte motorvogner: personbiler, herunder 
spesialiserte personbiler som ambulanser og mi-
nibusser (under 3,5 tonn) mv. 

 
 Omfatter også engroshandel og detaljhandel med 

offroadere som jeeper (under 3,5 tonn) 
 
 Engroshandel og detaljhandel med reservedeler og 

utstyr til motorvogner grupperes under 45.3 Han-
del med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler 
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 Utleie av motorvogner med personell grupperes 
under 49.39 Landtransport med passasjerer ikke 
nevnt annet sted 

 
 Utleie av motorvogner uten personell grupperes 

under 77.11 Utleie og leasing av biler og andre lette 
motorvogner 

 
45.111 Agentur- og engroshandel med biler 

og lette motorvogner, unntatt motor-
sykler 

 
 Omfatter også snøscootere og ATV-er (firehjuls 

motorsykkel for terrengbruk) 
 
 Engroshandel med traktorer grupperes under 46.61 

Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk 
og skogbruk 

 
45.112 Detaljhandel med biler og lette mo-

torvogner, unntatt motorsykler 
 
 Omfatter også tilhengere til personbiler, snøscoo-

tere og ATV-er (firehjuls motorsykkel for terreng-
bruk) 

 
45.19 Handel med andre motorvogner, 

unntatt motorsykler 
 
 Omfatter engroshandel og detaljhandel med nye 

og brukte motorvogner som lastebiler, tilhengere 
og trekkvogner, bobiler og campingvogner 

 
 Omfatter også engroshandel og detaljhandel med 

offroadere (over 3,5 tonn) 
 
 Engroshandel og detaljhandel med reservedeler og 

utstyr til motorvogner grupperes under 45.3 Han-
del med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler 

 
 Utleie av trailere med personell grupperes under 

49.41 Godstransport på vei, unntatt flyttetransport 
 
 Utleie av trailere uten personell grupperes under 

77.12 Utleie og leasing av lastebiler 
 
45.191 Agentur- og engroshandel med andre 

motorvogner, unntatt motorsykler 
 
 Omfatter agentur- og engroshandel med nye og 

brukte motorvogner som lastebiler, tilhengere og 
trekkvogner, bobiler og campingvogner 

 
 Omfatter også agentur- og engroshandel med 

offroadere (over 3,5 tonn) 
 
 Agentur og engroshandel med reservedeler og utstyr 

til motorvogner grupperes under 45.31 Agentur- og 

engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, 
unntatt motorsykler 

 
 Utleie av trailere med personell grupperes under 

49.41 Godstransport på vei, unntatt flyttetransport 
 
 Utleie av trailere uten personell grupperes under 

77.12 Utleie og leasing av lastebiler 
 
45.192 Detaljhandel med andre motorvog-

ner, unntatt motorsykler 
 
 Omfatter detaljhandel med nye og brukte motor-

vogner som tilhengere, bobiler og campingvogner 
 
 Omfatter også detaljhandel med offroadere (over 

3,5 tonn) 
 
 Detaljhandel med reservedeler og utstyr til motor-

vogner grupperes under 45.32 Detaljhandel med 
deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsyk-
ler 

 
45.2 Vedlikehold og reparasjon av motor-

vogner, unntatt motorsykler 
 
45.20 Vedlikehold og reparasjon av motor-

vogner, unntatt motorsykler 
 
 Omfatter vedlikehold og reparasjon av motorvog-

ner: mekaniske - og elektriske reparasjoner, repa-
rasjon av elektroniske innsprøytingssystemer, al-
minnelig service, reparasjon av karosserier og re-
servedeler til motorvogner, vask, polering, sprøy-
telakkering og annen billakkering, reparasjon av 
bilruter, seter i motorvogner, dekk og slanger, 
montering og utskifting og montering av reserve-
deler og utstyr som ikke er en del av produk-
sjonsprosessen 

 
 Vulkanisering og regummiering av dekk grupperes 

under 22.11 Produksjon av gummidekk og slanger 
til gummidekk, og regummiering og vulkanisering 
av gummidekk 

 
45.3 Handel med deler og utstyr til mo-

torvogner, unntatt motorsykler 
 
 Omfatter handel med alle typer reservedeler, 

komponenter, redskaper, og utstyr til motor-
vogner som f.eks. gummidekk og slanger til 
gummidekk, tennplugger, batterier, belys-
ningsutstyr og elektrisk utstyr. 

 
45.31 Agentur- og engroshandel med deler 

og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler 
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45.32 Detaljhandel med deler og utstyr til 
motorvogner, unntatt motorsykler 

 
 Omfatter også postordre-/Internetthandel med 

deler og utstyr 
 
 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner gruppe-

res under 47.30 Detaljhandel med drivstoff til mo-
torvogner 

 
45.4 Handel med motorsykler, deler og 

utstyr. Vedlikehold og reparasjon av 
motorsykler 

 
45.40 Handel med motorsykler, deler og 

utstyr. Vedlikehold og reparasjon av 
motorsykler 

 
 Omfatter engroshandel og detaljhandel med 

motorsykler, herunder mopeder, engroshandel og 
detaljhandel, herunder agentur- og postordre-
handel med reservedeler og utstyr til motorsykler 
og vedlikehold og reparasjon av motorsykler 

 
 Engroshandel med sykler, reservedeler og utstyr 

grupperes under 46.494 Engroshandel med sports-
utstyr 

 
 Butikkhandel med sykler, reservedeler og utstyr 

grupperes under 47.641 Butikkhandel med sports-
utstyr 

 
 Utleie av motorsykler grupperes under 77.39 Utleie 

og leasing av andre maskiner og annet utstyr og 
materiell ikke nevnt annet sted 

 
 Reparasjon og vedlikehold av sykler grupperes 

under 95.29 Reparasjon av andre husholdningsva-
rer og varer til personlig bruk  

 
45.401 Agentur- og engroshandel med mo-

torsykler, deler og utstyr 
 
45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler 

og utstyr  
 
 Omfatter også postordre-/Internetthandel med 

deler og utstyr 
 
45.403 Vedlikehold og reparasjon av motor-

sykler 
 
46 Agentur- og engroshandel, unntatt 

med motorvogner  
 
 Engroshandel omfatter virksomheter som 

driver videresalg av nye og brukte varer i 
eget navn og for egen regning og kommi-

sjonssalg, dvs. salg i eget navn, men for and-
res regning til videreforhandlere og til 
gårdsbruk, industribedrifter, bygge- og an-
leggsbedrifter og andre bedrifter som nytter 
varene i sin næringsvirksomhet, herunder 
skoler, offentlig administrasjon, helse- og 
andre sosiale institusjoner mv. Her gruppe-
res også virksomheter som driver eksport av 
innkjøpte varer, videresalg for egen regning 
av importerte varer og salgs- og innkjøpslag. 

 
 Industri- og andre produksjonsbedrifters salg 

av egne produkter regnes som et naturlig 
ledd i produksjonsvirksomheten og 
grupperes sammen med denne eller som 
hjelpeavdeling. Dersom flere foretak har 
opprettet et felles salgskontor med særskilt 
bokføring, skal salgskontoret regnes som 
særskilt bedrift og grupperes under handel. 

 
 I engroshandel blir lokalt atskilte enheter 

som selv foretar fakturering mv., regnet som 
særskilte bedrifter og gruppert etter sin egen 
virksomhet, mens ordrekontorer, lagre o.l. 
regnes som hjelpeavdelinger. Verksteder 
som drives i forbindelse med salg av 
maskiner og som bare utfører klargjøring, 
garanti- og servicereparasjoner, regnes som 
et naturlig ledd i handelsvirksomhet og 
grupperes sammen med denne eller som 
hjelpeavdeling. Dersom reparasjon mv. mot 
betaling utgjør en forholdsvis stor del av 
virksomheten, regnes verkstedet som 
særskilt bedrift. Ren ompakking av varer 
som utføres i forbindelse med videresalg av 
varene, regnes som et naturlig ledd i 
handelsvirksomheten og grupperes sammen 
med denne. Ompakking som skjer i 
forbindelse med tilsetting av andre stoffer 
(f.eks. konserveringsmidler eller 
smakstilsettingsstoffer) eller fortynning 
(f.eks. av saftkonsentrater), regnes som 
industriproduksjon. Agenturhandel omfatter 
virksomheter som driver formidling av salg 
for andre ved å oppta ordrer eller slutte salg 
i disses navn. 

 
 Agentur- og engroshandel med motorvogner 

(unntatt motorsykler) og med campingvogner 
grupperes under 45.1 Handel med motorvog-
ner, unntatt motorsykler  

 
 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr 

til motorvogner, unntatt motorsykler gruppe-
res under 45.31 Agentur- og engroshandel 
med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler 
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 Agentur- og engroshandel med motorsykler 
grupperes under 45.4 Handel med motorsyk-
ler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon 
av motorsykler  

 
 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr 

til motorsykler grupperes under 45.401 Agen-
tur- og engroshandel med deler og utstyr til 
motorsykler 

 
 Utleie og leasing av varer grupperes under 77 

Utleie- og leasingvirksomhet 
 
 Pakking av faste stoffer og påfylling på flasker 

av flytende eller gassformige stoffer inkl. blan-
ding og filtrering grupperes under 82.92 Pak-
kevirksomhet 

 
46.1 Agenturhandel 
 
 Agenturhandel omfatter virksomheter som 

driver formidling av salg for andre ved å 
oppta ordrer eller slutte salg i disses navn.  

 
 Omfatter også virksomheter til auksjonærer, 

inkl. auksjoner på Internett. 
 
46.11 Agenturhandel med jordbruksråva-

rer, levende dyr, tekstilråvarer og 
innsatsvarer 

 
 Engroshandel i "eget navn" grupperes under 46.2 - 

46.9 
 
 Detaljhandel utenom butikk grupperes under  

47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 
46.12 Agenturhandel med brensel, driv-

stoff, malm, metaller og industrikje-
mikalier 

 
 Omfatter brensel, malm, metaller og kjemiske 

produkter til industrien, herunder kunstgjødsel 
 
 Engroshandel i "eget navn" grupperes under 46.2 - 

46.9 
 
 Detaljhandel utenom butikk grupperes under 47.99 

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 
46.13 Agenturhandel med tømmer, trelast 

og byggevarer 
 
 Engroshandel i "eget navn" grupperes under 46.2 - 

46.9 
 
 Detaljhandel utenom butikk grupperes under 47.99 

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 

46.14 Agenturhandel med maskiner, pro-
duksjonsutstyr, båter og luftfartøyer 

 
 Omfatter maskiner, herunder kontormaskiner og 

datamaskiner, teknisk utstyr, båter og luftfartøyer 
 
 Agenturhandel med motorvogner unntatt motorsyk-

ler grupperes under 45.1 Handel med motorvogner, 
unntatt motorsykler 

 
 Auksjonshandel med motorvogner, unntatt motor-

sykler grupperes under 45.1 Handel med motor-
vogner, unntatt motorsykler 

 
 Engroshandel i "eget navn" grupperes under 46.2 - 

46.9 
 
 Detaljhandel utenom butikk grupperes under 47.99 

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 
46.15 Agenturhandel med møbler, hus-

holdningsvarer og jernvarer 
 
 Omfatter også sports- og fritidsutstyr 
 
 Agenturhandel med båter og sykler grupperes under 

46.18 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg el-
lers 

 
 Engroshandel i "eget navn" grupperes under 46.2 - 

46.9 
 
 Detaljhandel utenom butikk grupperes under 47.99 

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 
46.16 Agenturhandel med tekstiler, klær, 

pelsskinn, skotøy og lærvarer 
 
 Engroshandel i "eget navn" grupperes under 46.2 - 

46.9 
 
 Detaljhandel utenom butikk grupperes under 47.99 

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 
46.17 Agenturhandel med nærings- og  

nytelsesmidler 
 
 Engroshandel i "eget navn" grupperes under 46.2 - 

46.9 
 
 Detaljhandel utenom butikk grupperes under 47.99 

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 
46.18 Agenturhandel med spesialisert va-

reutvalg ellers 
 
 Omfatter bl.a. sykler og legemidler 
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 Engroshandel i "eget navn" grupperes under 46.2 - 
46.9 

 
 Detaljhandel utenom butikk grupperes under 47.99 

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 
 Forsikringsagenter grupperes under 66.22 Forsik-

ringsformidling 
 
 Eiendomsmegling grupperes under 68.31 Eien-

domsmegling 
 
46.19 Agenturhandel med bredt vareutvalg 
 
 Engroshandel i "eget navn" grupperes under 46.2 - 

46.9 
 
 Detaljhandel utenom butikk grupperes under 47.99 

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 
46.2 Engroshandel med jordbruksråvarer 

og levende dyr 
 
46.21 Engroshandel med korn, råtobakk, 

såvarer og fôrvarer 
 
 Omfatter korn og såvarer, oljeholdige frukter, 

råtobakk, jordbruksvarer, avfall, restprodukter og 
biprodukter til dyrefôr 

 
 Engroshandel med fôr til kjæledyr grupperes under 

46.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av 
nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 

 
 Engroshandel med tekstilfibrer grupperes under 

46.769 Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt 
annet sted 

 
46.22 Engroshandel med blomster og plan-

ter 
 
 Omfatter blomster, planter og blomsterløk 
 
46.23 Engroshandel med levende dyr 
 
46.24 Engroshandel med huder, skinn og 

lær 
 
46.3 Engroshandel med nærings- og nytel-

sesmidler 
 
46.31 Engroshandel med frukt og grønnsa-

ker 
 
 Omfatter fersk og konservert frukt og grønnsaker  
 
46.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 
 

46.33 Engroshandel med meierivarer, egg, 
matolje og -fett 

 
 Omfatter meieriprodukter, egg og eggeprodukter, 

spiselige animalske og vegetabilske oljer og fett-
stoffer 

 
46.34 Engroshandel med drikkevarer 
 
 Omfatter både alkoholholdige og alkoholfrie 

drikkevarer 
 
 Omfatter også kjøp av vin i store kvanta og tap-

ping på flasker 
 
 Blanding av vin eller destillert sprit grupperes un-

der hhv. 11.01 Destillering, rektifisering og blan-
ding av sprit og 11.02 Produksjon av vin 

 
46.341 Engroshandel med vin og brennevin 
 
46.349 Engroshandel med drikkevarer ellers 
 
46.35 Engroshandel med tobakksvarer 
 
46.36 Engroshandel med sukker, sjokolade 

og sukkervarer 
 
 Omfatter sukker, sjokolade, sukkervarer og ba-

kervarer 
 
46.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og 

krydder 
 
46.38 Engroshandel med andre nærings-

midler herunder fisk, skalldyr og 
bløtdyr 

 
 Omfatter også fôr til kjæledyr 
 
46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og 

bløtdyr 
 
46.389 Engroshandel med spesialisert utvalg 

av nærings- og nytelsesmidler ikke 
nevnt annet sted 

 
 Omfatter også hermetiske og tørkede produkter 

av frukt og grønnsaker, potetprodukter, fôr til 
kjæledyr og helsekost 

 
46.39 Engroshandel med bredt utvalg av 

nærings- og nytelsesmidler 
 
46.4 Engroshandel med husholdningsva-

rer og varer til personlig bruk 
 
 Omfatter husholdningsartikler, herunder 

tekstiler. 
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46.41 Engroshandel med tekstiler og ut-
styrsvarer 

 
 Omfatter garn, metervarer, utstyrsvarer og  

sysaker 
 
 Engroshandel med tekstilfibrer grupperes under 

46.769 Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt 
annet sted 

 
46.42 Engroshandel med klær og skotøy 
 
 Omfatter klær, herunder sportsklær, tilbehør som 

hansker, slips og seler, skotøy, pelsvarer og para-
plyer 

 
 Engroshandel med smykker av edelt metall gruppe-

res under 46.482 Engroshandel med  gull- og sølv-
varer 

 
 Engroshandel med lærvarer grupperes under 

46.492 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer 
 
 Engroshandel med spesielt skotøy til sportsbruk som 

skistøvler grupperes under 46.494 Engroshandel 
med sportsutstyr 

 
46.421 Engroshandel med klær 
 
 Omfatter også sportsklær, hansker, slips, seler, 

pelsvarer og paraplyer 
 
 Engroshandel med lærvarer grupperes under 

46.492 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer 
 
46.422 Engroshandel med skotøy 
 
46.43 Engroshandel med elektriske hus-

holdningsapparater 
 
 Omfatter elektriske husholdningsapparater, radio, 

fjernsyn, fotografisk og optisk utstyr, elektriske 
varmeapparater, innspilte lydbånd og videobånd, 
CD-er og DVD-er 

 
 Uinnspilte lydbånd, videobånd, CD-er og DVD-er 

grupperes under 46.52 Engroshandel med elektro-
nikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler 

 
 Engroshandel med symaskiner (industriell bruk) 

grupperes under 46.64 Engroshandel med maskiner 
og utstyr til tekstilproduksjon 

 
46.431 Engroshandel med elektriske hus-

holdningsapparater og maskiner 
 
 Omfatter også symaskiner til husholdningsbruk 
 
46.432 Engroshandel med radio og fjernsyn 

 Omfatter også videospillere, CD-spillere og 
platespillere 

 
46.433 Engroshandel med plater, musikk- og 

videokassetter og CD- og DVD-plater 
 
 Engroshandel med musikkinstrumenter grupperes 

under 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer 
og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted 

 
46.434 Engroshandel med fotoutstyr 
 
46.435 Engroshandel med optiske artikler 
 
46.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, 

glass, steintøy og rengjøringsmidler 
 
 Omfatter porselensvarer, glassvarer og rengjø-

ringsmidler 
 
46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, 

glass og steintøy 
 
46.442 Engroshandel med rengjøringsmidler 
 
 Engroshandel med fargestoffer og pigmenter 

grupperes under 46.75 Engroshandel med kjemiske 
produkter 

 
46.45 Engroshandel med parfyme og kos-

metikk 
 
 Omfatter parfyme, kosmetikk, såpe og andre 

toalettartikler 
 
46.46 Engroshandel med sykepleie- og apo-

tekvarer 
 
 Omfatter legemidler, sykehusutstyr og ortopedis-

ke artikler 
 
 Engroshandel med slankemidler og helsekost grup-

peres under 46.389 Engroshandel med spesialisert 
utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt an-
net sted 

 
46.47 Engroshandel med møbler, gulvbe-

legg, gulvtepper og belysningsutstyr 
 
 Engroshandel med kontormøbler grupperes under 

46.65 Engroshandel med kontormøbler 
 
46.471 Engroshandel med møbler 
 
 Omfatter også gardiner 
 
 Engroshandel med kontormøbler grupperes under 

46.65 Engroshandel med kontormøbler 
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46.472 Engroshandel med gulvtepper 
 
46.473 Engroshandel med belysningsutstyr 
 
 Omfatter også ledninger, kontakter og 

installasjonsmateriell til husholdningsbruk 
 
46.48 Engroshandel med klokker, ur, gull- 

og sølvvarer 
 
46.481 Engroshandel med klokker og ur 
 
46.482 Engroshandel med gull- og sølvvarer 
 
46.49 Engroshandel med husholdningsva-

rer og varer til personlig bruk ellers 
 
 Omfatter artikler av tre, kork og flettematerialer 

mv., sykler og reservedeler til sykler, papirvarer, 
bøker, blader, aviser, lærvarer, reiseeffekter, mu-
sikkinstrumenter, spill, leker og sportsutstyr, her-
under spesialfottøy som skistøvler 

 
46.491 Engroshandel med bøker, aviser og 

blader 
 
46.492 Engroshandel med reiseeffekter og 

lærvarer 
 
46.493 Engroshandel med fritidsbåter og 

utstyr 
 
46.494 Engroshandel med sportsutstyr 
 
46.495 Engroshandel med spill og leker 
 
46.499 Engroshandel med husholdningsva-

rer og varer til personlig bruk ikke 
nevnt annet sted 

 
 Omfatter artikler av tre, kork og flettematerialer, 

musikkinstrumenter mv. 
 
46.5 Engroshandel med IKT-utstyr 
 
 Omfatter informasjons- og kommunikasjons-

teknologisk utstyr, dvs. datamaskiner, tele-
kommunika-sjonsutstyr og tilleggsutstyr. 

 
46.51 Engroshandel med datamaskiner, 

tilleggsutstyr til datamaskiner samt 
programvare 

 
 Omfatter datamaskiner og tilleggsutstyr samt 

programvare 
 

 Engroshandel med elektronisk utstyr grupperes 
under 46.52 Engroshandel med elektronikkutstyr 
og telekommunikasjonsutstyr samt deler 

 
 Engroshandel med kontormaskiner og kontorutstyr 

grupperes under 46.66 Engroshandel med maskiner 
og utstyr til kontor ellers 

 
46.52 Engroshandel med elektronikkutstyr 

og telekommunikasjonsutstyr samt 
deler 

 
 Omfatter elektronrør, halvlederkomponenter, 

mikrochips, integrerte kretsløp, trykte kretsløp, 
uinnspilte lyd- og videobånd, disketter, magnetis-
ke og optiske disker og telefon- og annet kommu-
nikasjonsutstyr 

 
 Engroshandel med innspilte kassetter og video, CD- 

og DVD-plater grupperes under 46.433 Engroshan-
del med plater, musikk- og videokassetter og CD- og 
DVD-plater 

 
 Engroshandel med datamaskiner og tilleggsutstyr 

grupperes under 46.51 Engroshandel med datama-
skiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt pro-
gramvare 

 
46.6 Engroshandel med andre maskiner 

og annet utstyr 
 
 Omfatter spesialmaskiner, -utstyr og tilbehør 

til all slags næringsvirksomhet og alle slags 
formål. 

 
46.61 Engroshandel med maskiner og ut-

styr til jordbruk og skogbruk 
 
 Omfatter ploger, gjødselsspredere, såmaskiner, 

harver mv., innhøstingsmaskiner, treskere, mel-
kemaskiner, maskiner til fjørfehold og biavl og 
traktorer til bruk i drift av jordbruk og skogbruk 

 
 Omfatter også gressklippere, både motoriserte og 

ikke-motoriserte 
 
46.62 Engroshandel med maskinverktøy 
 
 Omfatter  maskiner og maskinverktøy til bearbei-

ding av tre, metall og andre materialer 
 
 Omfatter også motordrevet og elektrisk håndverk-

tøy og datastyrt maskinverktøy 
 
46.63 Engroshandel med maskiner og ut-

styr til bergverksdrift, olje- og gass-
utvinning og bygge- og anleggsvirk-
somhet 
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46.64 Engroshandel med maskiner og ut-
styr til tekstilproduksjon 

 
 Omfatter også datastyrte maskiner til tekstilin-

dustrien og datastyrte sy- og strikkemaskiner 
 
46.65 Engroshandel med kontormøbler 
 
 Omfatter grossister relatert til varer produsert i 

31.01 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 
 
46.66 Engroshandel med maskiner og ut-

styr til kontor ellers 
 
 Omfatter maskiner og utstyr til kontor, unntatt 

datamaskiner og tilleggsutstyr til datamaskiner 
 
 Engroshandel med datamaskiner og tilleggsutstyr 

til datamaskiner grupperes under 46.51 En-
groshandel med datamaskiner og tilleggsutstyr til 
datamaskiner samt programvare 

 
 Engroshandel med elektroniske deler og telefon- og 

annet kommunikasjonsutstyr grupperes under 
46.52 Engroshandel med elektronikkutstyr og tele-
kommunikasjonsutstyr samt deler 

 
46.69 Engroshandel med maskiner og ut-

styr ellers 
 
 Omfatter transportutstyr (unntatt motorvogner, 

motorsykler og sykler), samlebåndsroboter, kab-
ler, brytere og annet installasjonsutstyr til bruk i 
industrien, elektronisk materiell, f.eks. elektromo-
torer og transformatorer og andre maskiner ikke 
nevnt annet sted til industri (unntatt til tekstilin-
dustri, bergverksdrift og bygge- og anleggsvirk-
somhet), handel og navigasjon samt annen tje-
nesteyting 

 
 Omfatter også måleinstrumenter og -utstyr 
 
 Engroshandel med motorvogner, tilhengere og 

campingvogner grupperes under 45.1 Handel med 
motorvogner, unntatt motorsykler 

 
 Engroshandel med deler og utstyr til motorvogner 

grupperes under 45.31 Agentur- og engroshandel 
med deler og utstyr til motorvogner, unntatt til mo-
torsykler 

 
 Engroshandel med motorsykler grupperes under 

45.401 Agentur- og engroshandel med motorsykler, 
deler og utstyr 

 
 Engroshandel med sykler grupperes under 46.494 

Engroshandel med sportsutstyr 
 

46.691 Engroshandel med maskiner og ut-
styr til kraftproduksjon og installa-
sjon 

 
 Omfatter elektromotorer, transformatorer, 

kontakter, kabler, ledninger mv. 
 
 Engroshandel med lamper og ledninger til 

husholdningsbruk grupperes under 46.473 
Engroshandel med belysningsutstyr 

 
46.692 Engroshandel med skipsutstyr og 

fiskeredskap 
 
46.693 Engroshandel med maskiner og ut-

styr til industri ellers 
 
 Omfatter samlebåndsroboter, elektronisk materi-

ell mv. til bruk i industrien 
 
46.694 Engroshandel med maskiner og ut-

styr til handel, transport og tjeneste-
yting ellers 

 
 Omfatter maskiner og utstyr til skoler, hoteller, 

kinodrift mv. 
 
 Engroshandel med motorvogner, tilhengere og 

campingvogner grupperes under 45.1 Handel med 
motorvogner, unntatt motorsykler 

 
 Engroshandel med deler til motorvogner grupperes 

under 45.31 Agentur- og engroshandel med deler 
og utstyr til motorvogner, unntatt til motorsykler 

 
 Engroshandel med motorsykler grupperes under 

45.401 Handel med motorsykler, deler og utstyr 
 
 Engroshandel med sykler grupperes under 46.494 

Engroshandel med sportsutstyr 
 
46.7 Engroshandel med spesialisert vare-

utvalg ellers 
 
 Omfatter spesialisert vareutvalg i andre 

næringshovedgrupper i denne næringen, 
herunder engroshandel med halvfabrikata 
unntatt landbruksprodukter. 

 
46.71 Engroshandel med drivstoff og  

brensel 
 
 Omfatter drivstoff, smørefett, smøreoljer, oljer, 

f.eks.: trekull, kull, koks, ved, rensebensin, råolje, 
dieselolje, bensin, brenselolje, fyringsolje, petro-
leum, flaskegass, butangass, propangass, smøre-
oljer, smørefett og raffinerte oljeprodukter 

 



Norges offisielle statistikk Standard for næringsgruppering 

  119 

46.72 Engroshandel med metaller og  
metallholdig malm 

 
 Omfatter jernholdige og ikke-jernholdige metal-

ler, jernholdige og ikke-jernholdige metaller i 
primærform, jernholdige og ikke-jernholdige 
halvfabrikata av metall ikke nevnt annet sted, 
herunder gull og andre edle metaller 

 
 Engroshandel med metallskrap grupperes under 

46.77 Engroshandel med avfall og skrap 
 
46.73 Engroshandel med tømmer, trelast, 

byggevarer og sanitærutstyr 
 
 Omfatter tømmer, trelast, maling, ferniss, sand, 

grus, tapet, gulvbelegg, planglass, sanitærutstyr 
som badekar, servanter, toaletter og andre sani-
tærartikler av porselen, og prefabrikerte  
bygninger 

 
46.731 Engroshandel med tømmer 
 
46.732 Engroshandel med trelast 
 
46.733 Engroshandel med fargevarer 
 
46.739 Engroshandel med byggevarer ikke 

nevnt annet sted 
 
 Omfatter sand, grus, tapet, gulvbelegg og plan-

glass 
 
 Omfatter også sanitærutstyr som badekar, servan-

ter, toaletter og andre sanitærartikler i porselen 
 
46.74 Engroshandel med jernvarer, rørleg-

gerartikler og oppvarmingsutstyr 
 
 Omfatter isenkram, jernvarer og låser, armatur, 

fast inventar, varmtvannsbeholdere, utstyr til in-
stallasjon av sanitæranlegg som slanger, rør, kra-
ner, T-stykker, koblinger, gummirør osv., verktøy 
som hammere, sager, skrutrekkere og annet 
håndverktøy 

 
 Engroshandel med motordrevet og elektrisk hånd-

verktøy grupperes under 46.62 Engroshandel med 
maskinverktøy 

 
 Engroshandel med sanitærutstyr av porselen grup-

peres under 46.739 Engroshandel med byggevarer 
ikke nevnt annet sted 

 
46.75 Engroshandel med kjemiske  

produkter 
 

 Omfatter kjemiske produkter til industrien: ani-
lin, trykksverte, eteriske oljer, tekniske gasser, 
kjemisk lim, fargestoffer, kunstharpiks, metanol, 
parafin, lukt- og smaksstoffer, soda, industrisalt, 
syre, svovel, stivelsesderivater mv. og gjødsel og 
jordbrukskjemiske produkter 

 
46.76 Engroshandel med innsatsvarer  

ellers 
 
 Omfatter plastmateriale i primærform, gummi, 

tekstilfibrer, papirmasse og edelstener 
 
46.761 Engroshandel med papir og papp 
 
46.769 Engroshandel med innsatsvarer ikke 

nevnt annet sted 
 
 Omfatter blant annet bæreposer i plast, plastflas-

ker og annen emballasje i plast 
 
46.77 Engroshandel med avfall og skrap 
  
 Omfatter metallholdig og ikke-metallholdig avfall 

samt materialer til gjenbruk, herunder innsam-
ling, sortering, separasjon, fjerning av overflate-
lag i forbindelse med brukte varer, f.eks. biler, 
med henblikk på å finne deler til gjenbruk, pak-
king og ompakking, lagring og levering, men uten 
at varen er blitt omdannet. Det kjøpte og solgte 
avfall har en restverdi 

 
 Omfatter også demontering av biler, datamaski-

ner, tv-apparater og annet utstyr med henblikk på 
å videreselge brukbare deler 

 
 Innsamling av husholdnings- og industriavfall 

grupperes under 38.1 Innsamling av avfall 
 
 Behandling av avfall med henblikk på å fjerne det 

og ikke bruke det videre i en industriell prosess 
grupperes under 38.2 Behandling og disponering av 
avfall 

 
 Bearbeiding av avfallsprodukter og andre artikler 

til sekundært råmateriale der det kreves en omdan-
ningsprosess (det sekundære råmaterialet er egnet 
til direkte bruk i en industriell prosess, men er ikke 
et sluttprodukt) grupperes under 38.3 Material-
gjenvinning 

 
 Demontering av biler, datamaskiner, TV-apparater 

og annet utstyr med henblikk på materialgjenvin-
ning grupperes under 38.31 Demontering av vrake-
de gjenstander 

 
 Skipsopphogging grupperes under 38.31 Demonte-

ring av vrakede gjenstander 
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 Opphogging av biler ved hjelp av en mekanisk 
prosess grupperes under 38.32 Sortering og bear-
beiding av avfall for materialgjenvinning 

 
 Detaljhandel med brukte varer grupperes under 

47.79 Butikkhandel med brukte varer 
 
46.9 Uspesifisert engroshandel 
 
46.90 Uspesifisert engroshandel 
 
 Omfatter en rekke forskjellige varer som ikke er 

spesifisert 
 
47 Detaljhandel, unntatt med motor-

vogner  
 
 Detaljhandel omfatter virksomheter som 

driver salg av nye og brukte varer i eget 
navn og for egen regning, vesentlig til per-
sonlig bruk eller til private husholdninger, 
fra utsalgssted, fra torgplass, ved omførsel 
eller ved postordre/Internett. Her grupperes 
også virksomheter som driver auksjonshan-
del og kommisjonssalg ellers til privatperso-
ner og husholdninger, dvs. salg for annens 
regning i eget navn. 

 
 Næringen omfatter også handel med kon-

tormaskiner, kontorrekvisita, maling, trelast 
og lignende, når disse varene selges direkte 
til konsum. 

 
 Næringen omfatter detaljhandel av drivstoff 

til motorvogner. 
 
 Næringen omfatter ikke varegrupper som 

såkorn, malm, råolje, industrikjemikalier, 
jern og stål og industrimaskiner og utstyr, 
idet disse ikke regnes som konsumvarer. 

 Virksomhet som sees som et naturlig ledd i 
salgsvirksomheten, som pakking, oppdeling, 
montering mv. grupperes sammen med den-
ne. 

 
47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 
 
 Omfatter butikkhandel med et vareutvalg 

bestående av minst fem av næringsgruppene 
47.21 - 47.78 og hvor ingen næringsgruppe 
alene må ha 50 prosent eller mer av omset-
ningen. 

 
47.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg 

med hovedvekt på nærings- og nytel-
sesmidler 

 

 Omfatter butikkhandel med bredt vareutvalg der 
næringsgruppene 47.21 - 47.29 samlet står for 35 
prosent eller mer av totalomsetningen. Omset-
ningen kan i tillegg bestå av klær, møbler, hus-
holdningsartikler, isenkram, kosmetikk mv. 

 
47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg 

med hovedvekt på nærings- og nytel-
sesmidler 

 
47.112 Kioskhandel med bredt vareutvalg 

med hovedvekt på nærings- og nytel-
sesmidler 

 
 Omfatter butikkhandel hvor salgsarealet ikke er 

større enn 100 m2 
 
 Butikkhandel med sukkervarer grupperes under 

47.242 Butikkhandel med sukkervarer 
 
 Butikkhandel med tobakksvarer grupperes under 

47.26 Butikkhandel med tobakksvarer 
 
47.19 Butikkhandel med bredt vareutvalg 

ellers 
 
 Omfatter mange forskjellige varer der hovedvek-

ten ikke er nærings- og nytelsesmidler: stormaga-
sin som har et generelt vareassortement herunder 
klær, møbler, husholdningsapparater, isenkram, 
kosmetikk, smykker, leker, sportsutstyr mv. 

 
 Byggevarehus grupperes under 47.521 Butikkhan-

del med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og 
andre byggevarer 

 
 Sportsbutikker grupperes under 47.641 Butikkhan-

del med sportsutstyr 
 
47.2 Butikkhandel med nærings- og nytel-

sesmidler i spesialforretninger 
 
47.21 Butikkhandel med frukt og grønnsa-

ker 
 
 Omfatter frukt og grønnsaker, bearbeidet og 

konservert frukt og grønnsaker 
 
47.22 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 
 
 Omfatter kjøtt og kjøttvarer herunder fjærkre 
 
47.23 Butikkhandel med fisk, skalldyr og 

bløtdyr 
 
 Omfatter fisk, kreps, bløtdyr og produkter av 

disse 
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47.24 Butikkhandel med bakervarer, kondi-
torvarer og sukkervarer 

 
47.241 Butikkhandel med bakervarer og 

konditorvarer 
 
47.242 Butikkhandel med sukkervarer 
 
 Omfatter sjokolade, drops og iskrem 
 
47.25 Butikkhandel med drikkevarer 
 
 Omfatter alkoholholdige- og ikke-alkoholholdige 

drikkevarer 
 
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin 
 
47.259 Butikkhandel med drikkevarer ellers 
 
47.26 Butikkhandel med tobakksvarer 
 
 Omfatter tobakk og tobakksvarer 
 
47.29 Butikkhandel med nærings- og nytel-

sesmidler ellers 
 
 Omfatter meieriprodukter, egg og andre nær-

ingsmidler ikke nevnt annet sted 
 
47.291 Butikkhandel med helsekost 
 
47.292 Butikkhandel med kaffe og te 
 
47.299 Butikkhandel med nærings- og nytel-

sesmidler ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter blant annet meieriprodukter, egg og 

asiatiske varer 
 
 Omfatter også salg av delikatessevarer og 

vinråstoffer 
 
47.3 Detaljhandel med drivstoff til motor-

vogner 
 
47.30 Detaljhandel med drivstoff til motor-

vogner 
 
 Omfatter drivstoff til motorvogner 
 
 Omfatter også smøre- og kjølemidler til motor-

vogner 
 
 Engroshandel med drivstoff grupperes under 46.71 

Engroshandel med drivstoff og brensel 
 

 Detaljhandel med flaskegass til matlaging eller 
oppvarming grupperes under 47.789 Butikkhandel 
ikke nevnt annet sted 

 
47.4 Butikkhandel med IKT-utstyr i spesi-

alforretninger 
 
 Omfatter informasjons- og kommunikasjons-

teknologisk utstyr (IKT-utstyr), dvs. datama-
skiner og utstyr til datamaskiner, samt for-
brukerelektronikk i spesialforretninger. 

 
47.41 Butikkhandel med datamaskiner og 

utstyr til datamaskiner 
 
 Omfatter datamaskiner, utstyr til datamaskiner, 

videospillkonsoller, ferdigprodusert (ikke-
kundespesifisert) programvare og videospill 

 
 Butikkhandel med uinnspilte bånd og CD-er grup-

peres under 47.63 Butikkhandel med innspillinger 
av musikk og video 

 
47.42 Butikkhandel med telekommunika-

sjonsutstyr 
 
47.43 Butikkhandel med audio- og videout-

styr 
 
 Omfatter radio- og tv-utstyr, audio- og videout-

styr, CD- og DVD-spillere mv. 
 
47.5 Butikkhandel med andre hushold-

ningsvarer i spesialforretninger 
 
 Omfatter husholdningsvarer, f.eks. tekstiler, 

jernvarer, tepper, elektriske husholdnings-
apparater og møbler i spesialforretninger. 

 
47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyr-

svarer 
 
 Omfatter kjolestoffer, garn og grunnmaterialer til 

produksjon av gulv- og veggtepper, broderier, 
tekstiler, nåler og sytråd mv. og bredt utvalg av 
utstyrsvarer 

 
 Butikkhandel med klær grupperes under 47.71 

Butikkhandel med klær 
 
47.52 Butikkhandel med jernvarer, farge-

varer og glass 
 
 Omfatter jernvarer, maling, ferniss og lakk, plan-

glass og andre byggevarer som f.eks. murstein, 
trelast, sanitærartikler og gjør-det-selv materialer 
og -utstyr 
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 Omfatter også spesialforretninger med motoriser-
te og ikke-motoriserte gressklippere og saunaer 

 
47.521 Butikkhandel med bredt utvalg av 

jernvarer, fargevarer og andre byg-
gevarer 

 
 Omfatter byggevarehus 
 
47.522 Butikkhandel med jernvarer 
 
 Omfatter også gressklippere og saunaer 
 
47.523 Butikkhandel med fargevarer 
 
 Butikkhandel med rengjøringsmidler grupperes 

under 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 
 
47.524 Butikkhandel med trelast 
 
47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke 

nevnt annet sted 
 
 Omfatter bygningsstein, planglass, sanitærutstyr, 

markiser mv. 
 
 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg grupperes 

under 47.531 Butikkhandel med tapeter og 
gulvbelegg 

 
47.53 Butikkhandel med tapeter, gulvtep-

per og gardiner 
 
 Omfatter vegg-til-vegg-tepper og løse tepper, 

gardiner, stores, tapeter og gulvbelegg 
 
 Butikkhandel med korkfliser grupperes under 

47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt 
annet sted 

 
47.531 Butikkhandel med tapeter og gulvbe-

legg 
 
47.532 Butikkhandel med tepper 
 
47.533 Butikkhandel med gardiner 
 
47.54 Butikkhandel med elektriske hus-

holdningsapparater 
 
 Butikkhandel med audio- og videoutstyr grupperes 

under 47.43 Butikkhandel med audio- og videout-
styr 

 
47.59 Butikkhandel med møbler, belys-

ningsutstyr og  andre innredningsar-
tikler 

 

 Omfatter møbler, belysningsutstyr, kjøkkenutstyr 
samt bestikk, servise, glassvarer, porselen og 
steintøy, artikler av tre, kork og flettematerialer, 
ikke-elektriske husholdningsvarer, musikkinstru-
menter, noter, låser, pengeskap, boksanlegg (uten 
installasjons- eller vedlikeholdstjenester) og hus-
holdningsvarer ikke nevnt annet sted  

 
 Butikkhandel med antikviteter grupperes under 

47.791 Butikkhandel med antikviteter 
 
47.591 Butikkhandel med møbler 
 
47.592 Butikkhandel med belysningsutstyr 
 
47.593 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, 

glass og steintøy 
 
47.594 Butikkhandel med musikkinstrumen-

ter og noter 
 
 Pianostemming grupperes under 95.29 Reparasjon 

av andre husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk 

 
47.599 Butikkhandel med innredningsartik-

ler ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter blant annet innredningsartikler som 

garderobe- og kjøkkeninnredninger og andre in-
teriørartikler 

 
 Butikkhandel med metervarer grupperes under 

47.51 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 
 
 Butikkhandel med gulvbelegg og vegg-til-vegg-

tepper grupperes under 47.531 Butikkhandel med 
tapeter og gulvbelegg 

 
 Butikkhandel med tepper grupperes under 47.532 

Butikkhandel med tepper 
 
47.6 Butikkhandel med bøker, musikkar-

tikler og andre fritidsartikler i spesi-
alforretninger 

 
 Omfatter spesialforretninger med varer til 

kulturelle formål og til fritid, f.eks. bøker, 
aviser, innspillinger av musikk og video, 
sportsutstyr, spill og leker. 

 
47.61 Butikkhandel med bøker 
 
 Omfatter alle typer bøker 
 
 Butikkhandel med brukte eller antikvariske bøker 

grupperes under 47.799 Butikkhandel med brukte 
varer ellers 
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47.62 Butikkhandel med aviser og papir-
varer 

 
 Omfatter også kontorartikler som penner, blyan-

ter, papir mv. 
 
47.63 Butikkhandel med innspillinger av 

musikk og video 
 
 Omfatter innspillinger av musikk- og videokasset-

ter, og CD- og DVD-plater 
 
 Omfatter også uinnspilte kassetter, CD- og DVD-

plater 
 
47.64 Butikkhandel med sportsutstyr 
 
 Omfatter sportsutstyr, fiskeredskaper, campingut-

styr og sykler 
 
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 
 
 Omfatter bredt utvalg av sportsutstyr, fiskered-

skaper, campingutstyr, golfutstyr og sykler 
 
47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og 

utstyr 
 
 Omfatter fritidsbåter og -utstyr 
 
47.65 Butikkhandel med spill og leker 
 
 Omfatter spill og leker av alle slags materialer 
 
 Butikkhandel med videospillkonsoller grupperes 

under 47.41 Butikkhandel med datamaskiner og 
utstyr til datamaskiner 

 
 Butikkhandel med ferdigprodusert (ikke-

kundespesifisert) programvare, herunder videospill, 
grupperes under 47.41 Butikkhandel med datama-
skiner og utstyr til datamaskiner 

 
47.7 Annen butikkhandel i spesialforret-

ninger 
 
 Omfatter spesialforretninger med vareassor-

tement som ikke er gruppert andre steder i 
standarden som f.eks. klær, sko, lærvarer, 
apotekvarer, klokker og ur, suvenirer, ren-
gjøringsmidler, våpen, blomster, kjæledyr 
mv. Næringshovedgruppen omfatter også 
butikkhandel med brukte varer i spesialfor-
retninger. 

 
47.71 Butikkhandel med klær 
 

 Omfatter klær, pelsvarer og tilbehør som hansker, 
slips, seler mv. 

 
 Butikkhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv. 

grupperes under 47.51 Butikkhandel med tekstiler 
og utstyrsvarer 

 
47.72 Butikkhandel med skotøy og lærvarer 
 
 Omfatter skotøy, lærvarer og reiseeffekter av lær 

og kunstlær 
 
 Butikkhandel med spesielle sportssko, f.eks. skistøv-

ler grupperes under 47.641 Butikkhandel med 
sportsutstyr 

 
47.721 Butikkhandel med skotøy 
 
47.722 Butikkhandel med reiseeffekter av 

lær og lærimitasjoner og varer av 
lær 

 
47.73 Butikkhandel med apotekvarer 
 
 Omfatter apoteker 
 
47.74 Butikkhandel med medisinske og 

ortopediske artikler 
 
47.75 Butikkhandel med kosmetikk og toa-

lettartikler 
 
 Omfatter parfyme, kosmetikk og toalettartikler 
 
47.76 Butikkhandel med blomster og plan-

ter, kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr 
 
47.761 Butikkhandel med blomster og plan-

ter 
 
47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til 

kjæledyr 
 
47.77 Butikkhandel med ur, gull- og sølv-

varer 
 
47.771 Butikkhandel med ur og klokker 
 
47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 
 
 Reparasjon av gull- og sølvvarer grupperes under 

95.25 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 
 
47.78 Annen butikkhandel med andre nye 

varer i spesialforretninger 
 
 Omfatter fotografisk utstyr, optisk utstyr, presi-

sjonsutstyr, suvenirer, kunsthåndverk, religiøse 
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artikler, våpen, ammunisjon, frimerker, mynter 
og varer (utenom nærings- og nytelsesmidler) 
ikke nevnt annet sted, butikkhandel med fyrings-
olje, flaskegass, kull og ved til bruk i hushold-
ningen, optikervirksomhet og museumsbutikkers 
virksomhet 

 
47.781 Butikkhandel med fotoutstyr 
 
47.782 Butikkhandel med optiske artikler 
 
47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter barnevogner, rengjøringsmidler, 

suvenirer, våpen og ammunisjon, frimerker og 
mynter, kull, fyringsolje mv. 

 
47.79 Butikkhandel med brukte varer 
 
 Omfatter brukte bøker og andre brukte varer og 

antikviteter og auksjonsforretninger (detalj) 
 
 Detaljhandel med brukte motorvogner, unntatt 

motorsykler grupperes under 45.1 Handel med  
motorvogner, unntatt motorsykler  

 
 Internettauksjoner og annen auksjonsvirksomhet 

utenom utsalgssted (detalj) grupperes under hhv. 
47.91 Postordrehandel og handel via Internett og 
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 

 
 Pantelånervirksomhet grupperes under 64.92 An-

nen kredittgiving 
 
47.791 Butikkhandel med antikviteter 
 
47.792 Butikkhandel med brukte klær 
 
47.799 Butikkhandel med brukte varer ellers 
 
 Omfatter brukte møbler og innbo, bøker mv. 
 
47.8 Torghandel 
 
 Omfatter detaljhandel med alle typer nye 

eller brukte varer fra normalt mobile ut-
salgssteder ved offentlig vei eller på et mar-
ked. 

 
47.81 Torghandel med næringsmidler,  

drikkevarer og tobakksvarer 
 
 Detaljhandel med ferdigmat til umiddelbar konsu-

mering fra mobile matboder grupperes under 
56.102 Drift av gatekjøkken 

 
47.82 Torghandel med tekstiler, klær,  

skotøy og utstyrsvarer 

47.89 Torghandel med andre varer 
 
 Omfatter detaljhandel med andre varer fra torg 

og markeder, f.eks. tepper, bøker, husholdnings-
apparater og forbrukerelektronikk og innspilling-
er av musikk og video 

 
47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted 
 
 Omfatter detaljhandel via postordrebutikker, 

Internett, dørsalg, salgsautomater mv. 
 
47.91 Postordrehandel og handel via Inter-

nett 
 
 Ved detaljhandel i denne næringsgruppen 

gjør kjøperen valget sitt på grunnlag av an-
nonser, kataloger, informasjon på Internett, 
modeller eller andre former for reklame. 
Kunden bestiller via brev, telefon eller Inter-
nett (normalt via websider). Varene hentes 
enten direkte på Internett eller leveres fysisk 
til kunden. 

 
 Omfatter detaljhandel med alle varetyper via 

postordre eller via Internett 
 
 Omfatter også direkte salg via TV, radio og tele-

fon og auksjonshandel på Internett 
 
 Detaljhandel med motorvogner, reservedeler og 

utstyr til motorvogner via Internett grupperes under 
hhv. 45.1 Handel med motorvogner, unntatt mo-
torsykler og 45.3 Handel med deler og utstyr til 
motorvogner, unntatt motorsykler 

 
 Detaljhandel med motorsykler, reservedeler og 

utstyr til motorsykler via Internett grupperes under 
45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og ut-
styr 

 
47.911 Postordre-/Internetthandel med 

bredt vareutvalg 
 
47.912 Postordre-/Internetthandel med 

tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, 
reiseeffekter og lærvarer 

 
47.913 Postordre-/Internetthandel med be-

lysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler 
og innredningsartikler 

 
47.914 Postordre-/Internetthandel med 

elektriske husholdningsapparater, 
radio, fjernsyn, plater, kassetter og 
musikkinstrumenter 
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47.915 Postordre-/Internetthandel med  
bøker, papir, aviser og blader 

 
47.916 Postordre-/Internetthandel med IKT-

utstyr 
 
47.917 Postordre-/Internetthandel med hel-

sekost 
 
47.919 Postordre-/Internetthandel med an-

net spesialisert vareutvalg 
 
47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted el-

lers 
 
 Omfatter detaljhandel med alle varer og på alle 

måter som ikke er omfattet i de foregående 
næringsgrupper: ved direkte salg, dørsalg og via 
salgsautomater mv., direkte salg av brensel (fy-
ringsolje, ved mv.) som leveres på kundens adres-
se, auksjonsvirksomhet utenom butikk (detalj, 
unntatt Internett) og detaljhandel via kommisjo-
nærer utenom butikk 

 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE H 
 TRANSPORT OG LAGRING 
 
 Næringshovedområdet omfatter passasjer- 

og godstransport (med eller uten ruteplan) 
med jernbane, rørtransport, veitransport, 
skipsfart eller luftfart og tjenester i tilknyt-
ning til dette som transportsentraler, gods-
terminaler, parkeringsanlegg og lagerdrift 
mv. Næringsområdet omfatter også utleie av 
transportutstyr med sjåfør eller operatør. 
Post- og kurervirksomhet er også inkludert. 

 
 Omfattende reparasjon eller ombygging av 

transportmidler, unntatt motorvogner gruppe-
res under 33.1 Reparasjon av metallvarer, 
maskiner og utstyr 

 
 Anlegg, vedlikehold og reparasjon av veier, 

jernbaner, havner og flyplasser grupperes un-
der 42 Anleggsvirksomhet 

 
 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner 

grupperes under 45.20 Vedlikehold og repara-
sjon av motorvogner, unntatt motorsykler 

 
 Utleie av transportmidler uten sjåfør eller 

operatør grupperes under hhv. 77.1 Utleie og 
leasing av motorvogner og 77.3 Utleie og lea-
sing av andre maskiner og utstyr 

 
49 Landtransport og rørtransport 
 
 Næringen omfatter vei- og jernbanetransport 

av passasjerer og gods samt rørtransport. 

49.1 Passasjertransport med jernbane 
 
49.10 Passasjertransport med jernbane 
 
 Omfatter passasjertransport med jernbane (fjern-

trafikk) og drift av sovevogner og spisevogner 
som et ledd i driften av jernbaneselskaper 

 
 Passasjertrafikk i by- og forstadsområder grupperes 

under 49.31 Transport med rutebil og sporvei i by- 
og forstadsområde 

 
 Terminalvirksomhet (passasjerer) grupperes under 

52.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers 
 
 Tjenester tilknyttet jernbanetransport slik som 

pensing grupperes under 52.219 Tjenester tilknyttet 
landtransport ellers 

 
 Drift av sovevogner og spisevogner som selvstendig 

virksomhet grupperes under hhv. 55.90 Annen 
overnatting og 56.101 Drift av restauranter og ka-
feer 

 
49.2 Godstransport med jernbane 
 
49.20 Godstransport med jernbane 
 
 Omfatter all godstransport med jernbane 
 
 Lagringsvirksomhet grupperes under 52.10 Lagring 
 
 Godsterminaler grupperes under 52.211 Drift av 

gods- og transportsentraler 
 
 Behandling av gods grupperes under 52.24 Lasting 

og lossing 
 
 Tjenester tilknyttet jernbanetransport slik som 

pensing grupperes under 52.219 Tjenester tilknyttet 
landtransport ellers 

 
49.3 Annen landtransport med  

passasjerer 
 
 Omfatter all landtransport av passasjerer 

unntatt jernbanetransport. Imidlertid er 
jernbanetransport som er et ledd i transport-
systemet i by- og forstadsområder medreg-
net. 

 
49.31 Transport med rutebil og sporvei i 

by- og forstadsområder 
 
 Omfatter landtransport av passasjerer i by- og 

forstadsområde f.eks. med buss, sporvogn, T-bane 
mv. Transporten foregår etter oppsatte ruter 

 
 Omfatter også flytog og drift av taubaner som et 

ledd i transittsystemet i by- og forstadsområder  
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 Passasjertransport med jernbane (fjerntrafikk) 
grupperes under 49.10 Passasjertransport med jern-
bane 

 
49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsom-

råde 
 
 Omfatter busstrafikk i by- og forstadsområder 

etter oppsatte ruter 
 
49.312 Transport med sporveis- og forstads-

bane 
 
 Omfatter også flytog og drift av taubaner som et 

ledd i transittsystemet i by- og forstadsområde 
 
49.32 Drosjebiltransport 
 
 Omfatter også annen utleie av privatbiler med 

sjåfør 
 
49.39 Landtransport med passasjerer ikke 

nevnt annet sted 
 
 Omfatter rutebilforbindelser etter oppsatte ruter, 

langdistansebuss, flybuss, skyttelbuss på flyplass, 
charterbuss- og sightseeingvirksomhet, annen til-
feldig turistbussvirksomhet, svevebaner, tauba-
ner og skiheiser som ikke er et ledd i transittsys-
temene i by- og forstadområde 

 
 Omfatter også skolebarnkjøring, transport av 

egne ansatte og passasjertransport med kjøretøy-
er som trekkes av mennesker eller dyr 

 
 Ambulansetransport grupperes under 86.907 Am-

bulansetjenester 
 
49.391 Rutebiltransport utenfor by- og for-

stadsområde 
 
 Omfatter all busstransport (fjerntrafikk) 
 
49.392 Turbiltransport 
 
 Omfatter turbiltransport og ikke-motorisert 

persontransport 
 
 Omfatter også charter- og sightseeingvirksomhet 

med buss 
 
49.393 Transport med taubaner, kabelbaner 

og skiheiser 
 
 Omfatter svevebane, taubane og skiheis 
 
49.4 Godstransport på vei, herunder flyt-

tetransport 

 Omfatter all landbasert godstranport unntatt 
jernbanetransport. 

 
49.41 Godstransport på vei 
 
 Omfatter også utleie av lastebiler med sjåfør og 

godstransport med kjøretøyer som trekkes av dyr 
eller mennesker 

 
 Transport av tømmer i skogen som ledd i skogsdrift 

grupperes under 02.40 Tjenester tilknyttet skog-
bruk 

 
 Lastebiltransport med distribusjon av vann gruppe-

res under 36.00 Uttak fra kilde, rensing og distri-
busjon av vann 

 
 Avfallstransport som ledd i renovasjonsvirksomhet 

grupperes under hhv. 38.11 Innsamling av ikke-
farlig avfall og 38.12 Innsamling av farlig avfall 

 
 Drift av godsterminaler grupperes under 52.211 

Drift av gods- og transportsentraler 
 
 Pakking for transport grupperes under 52.291 

Spedisjon 
 
 Post- og kurervirksomhet grupperes under hhv. 

53.10 Landsdekkende posttjenester og 53.20 Andre 
post- og budtjenester 

 
49.42 Flyttetransport 
 
 Omfatter flytting på vei for virksomheter og hus-

holdninger 
 
49.5 Rørtransport 
 
49.50 Rørtransport 
 
 Omfatter rørtransport av gass, væsker, vann, 

damp og andre produkter 
 
 Omfatter også drift av pumpestasjoner 
 
 Distribusjon av gass, vann eller damp grupperes 

under hhv. 35.22 Distribusjon av gass gjennom 
ledningsnett, 35.30 Damp- og varmtvannsforsyning 
og 36.00 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av 
vann 

 
 Lastebiltransport av vann, væsker mv. grupperes 

under 49.41 Godstransport på vei 
 
 Lagring grupperes under 52.10 Lagring 
 
 Drift av havner og annen hjelpevirksomhet som 

dokking, losing, lektertransport og berging av båter 
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grupperes under 52.22 Andre tjenester tilknyttet 
transport 

 
 Lasting og lossing grupperes under 52.24 Lasting 

og lossing 
 
 Utleie av kommersielle skip eller båter uten beset-

ning grupperes under 77.34 Utleie og leasing av 
sjøtransportmateriell 

 
50 Sjøfart 
 
 Næringen omfatter sjøtransport med eller 

uten ruteplan av passasjerer eller gods. 
Næringen omfatter også drift av slepebåter 
og bukseringsbåter, båter til utflukter, crui-
se- og sightseeingbåter, ferjer, vanntaxier 
mv. Selv om stedet er en indikator på skillet 
mellom sjøfart og kysttrafikk og transport på 
elver og innsjøer, er det en  avgjørende fak-
tor hva slags fartøyer som brukes. Transport 
med sjøgående fartøyer grupperes under 
hhv. 50.1 Sjøfart og kysttrafikk med passa-
sjerer og 50.2 Sjøfart og kysttrafikk med 
gods, mens transport med andre fartøyer 
grupperes under hhv. 50.3 Passasjertrans-
port på elver og innsjøer og 50.4 Godstrans-
port på elver og innsjøer. Restaurant- og 
barvirksomhet er ikke inkludert dersom det-
te blir drevet som selvstendig virksomhet. 

 
50.1 Sjøfart og kysttrafikk med  

passasjerer 
 
 Næringshovedgruppen omfatter transport av 

passasjerer med fartøyer som er beregnet til 
sjøfart og kysttrafikk. Transport med passa-
sjerer på store sjøer mv. er inkludert her der-
som det brukes fartøyer av tilsvarende type. 

 
50.10 Sjøfart og kysttrafikk med  

passasjerer 
 
 Omfatter sjøfart og kysttrafikk av passasjerer i og 

utenfor rute: drift av utflukts-, cruise- og sight-
seeingbåter, ferjer, vanntaxier mv. 

 
 Omfatter også utleie av fritidsbåter med beset-

ning til sjøfart og kysttrafikk (f.eks. til fisketurer) 
 
 Restaurant- og barvirksomhet om bord på skip, hvis 

dette blir drevet som selvstendig virksomhet, grup-
peres under hhv. 56.101 Drift av restauranter og 
kafeer og 56.301 Drift av puber 

 
 Utleie av fritidsbåter uten besetning grupperes 

under 77.21 Utleie og leasing av sports- og fritids-
utstyr 

 Utleie av kommersielle skip eller båter uten beset-
ning grupperes under 77.34 Utleie og leasing av 
sjøtransportmateriell 

 
 Drift av "flytende kasinoer" grupperes under 92.00 

Lotteri- og totalisatorspill 
 
50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer 
 
 Omfatter også passasjertransport med ferjer mel-

lom Norge og utlandet 
 
50.102 Innenlandske kystruter med passa-

sjerer 
 
 Omfatter passasjertransport (lokalfart og kystfart) 

samt transport av passasjerer og kjøretøyer på fer-
jeruter tilknyttet offentlig veisamband 

 
50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer 
 
 Omfatter drift av utflukts-, cruise- og sightseeing-

båter, vanntaxier, hvalsafari, vakttjeneste, utleie 
av fritidsbåter med besetning (for eksempel fiske-
turer) 

 
50.2 Sjøfart og kysttrafikk med gods 
 
 Omfatter godstransport med fartøyer som er 

beregnet for sjøfart og kysttrafikk. 
 
 Omfatter også godstransport på store sjøer 

mv., dersom det blir brukt fartøyer av tilsva-
rende type. 

 
50.20 Sjøfart og kysttrafikk med gods 
 
 Omfatter sjøfart og kysttrafikk av gods i og uten-

for rute, transport ved å slepe eller buksere båter, 
oljeplattformer mv. 

 
 Lagring grupperes under 52.10 Lagring 
 
 Drift av havner og annen hjelpevirksomhet som 

dokking, losing, lektertransport og berging av båter 
grupperes under 52.22 Andre tjenester tilknyttet 
sjøtransport 

 
 Lasting og lossing grupperes under 52.24 Lasting 

og lossing 
 
 Utleie av kommersielle skip eller båter uten beset-

ning grupperes under 77.34 Utleie og leasing av 
sjøtransportmateriell 

 
50.201 Utenriks sjøfart med gods 
 
 Omfatter godstransport med skip i utenriksfart 
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50.202 Innenriks sjøfart med gods 
 
 Omfatter godstransport på fartøyer som er bereg-

net for lokalfart og kysttrafikk 
 
50.203 Slepebåter 
 
 Omfatter transport ved å slepe eller buksere skip, 

lektere eller flytende installasjoner 
 
50.204 Forsyning og andre sjøtransporttje-

nester for offshore 
 
 Omfatter offshore forsyning og offshore service-

tjenester. Inkluderer all sjøtransport av teknisk 
personell, flytende installasjoner, utstyr eller an-
net gods i forbindelse med offshorevirksomhet 

 
50.3 Passasjertransport på elver og inn-

sjøer 
 
 Omfatter transport av passasjerer på elver og 

innsjøer. 
 
50.30 Passasjertransport på elver og inn-

sjøer 
 
 Omfatter transport av passasjerer på elver, kana-

ler, innsjøer og annen innenlandsk sjøtransport 
 
 Omfatter også utleie av fritidsbåter med beset-

ning til transport på elver og innsjøer mv. 
 
 Utleie av fritidsbåter og lystyachter grupperes under 

77.21 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 
 
50.4 Godstransport på elver og innsjøer 
 
 Omfatter transport av gods på elver og inn-

sjøer med båter som ikke er egnet for 
sjøtransport. 

 
50.40 Godstransport på elver og innsjøer 
 
 Omfatter transport av gods på elver, kanaler, 

innsjøer og annen innenlandsk sjøtransport  
 
 Omfatter også utleie av fartøyer med mannskap 

for transport av gods på elver og innsjøer 
 
 Lasting og lossing grupperes under 52.24 Lasting 

og lossing 
 
 Utleie av kommersielle skip eller båter uten beset-

ning grupperes under 77.34 Utleie og leasing av 
sjøtransportmateriell  

 
51 Lufttransport  

 Omfatter transport av passasjerer eller gods 
med luftfartøyer eller romfartøyer. 

 
 Sprøyting av jordbruksvekster fra luftfartøyer 

grupperes under 01.61 Tjenester tilknyttet 
planteproduksjon 

 
 Overhaling av luftfartøyer og motorer gruppe-

res under 33.16 Reparasjon og vedlikehold av 
luftfartøyer og romfartøyer 

 
 Drift av lufthavner grupperes under 52.23 

Andre tjenester tilknyttet lufttransport 
 
 Luftreklame grupperes under 73.11 Reklame-

byråer 
 
 Luftfotografering grupperes under 74.20 Foto-

grafvirksomhet 
 
51.1 Lufttransport med passasjerer 
 
51.10 Lufttransport med passasjerer 
 
 Omfatter persontransport med rutefly, charterfly, 

sightseeing og rundflyginger 
 
 Omfatter også utleie av lufttransportmateriell 

med besetning med henblikk på passasjertrans-
port og generell luftfartsvirksomhet som flyklub-
bers transport av passasjerer med henblikk på in-
struksjons- eller rundflyging 

 
 Utleie av lufttransportmateriell uten besetning 

grupperes under 77.35 Utleie og leasing av luft-
transportmateriell 

 
51.2 Lufttransport med gods samt romfart 
 
51.21 Lufttransport med gods 
 
 Omfatter godstransport med rutefly og gods-

transport med fly utenom rute 
 
 Omfatter også luftransportmateriell med beset-

ning med henblikk på godstransport 
 
51.22 Romfart 
 
 Omfatter oppsending av satelitter og romfartøyer 

og romfart med gods og passasjerer 
 
52 Lagring og andre tjenester tilknyttet 

transport 
 
 Omfatter lagring og hjelpetjenester i forbin-

delse med transport slik som transportinfra-
struktur (f.eks. lufthavner, havner, tunneler, 
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bruer mv.) transportformidling og godsbe-
handling. 

 
52.1 Lagring 
 
52.10 Lagring 
 
 Omfatter lagring av alle typer varer: kornsiloer, 

stykkgods, fryserier og kjølerom, tankanlegg mv. 
 
 Omfatter også lagring av varer i frihandelssoner 
 
 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus grup-

peres under 52.212 Drift av parkeringsplasser og 
parkeringshus 

 
 Utleie av lagerplass grupperes under 68.209 Utleie 

av egen eller leid fast eiendom ellers 
 
52.2 Andre tjenester tilknyttet transport 
 
 Omfatter hjelpevirksomhet i forbindelse med 

transport av passasjerer eller gods, f.eks. 
drift av deler av transportinfrastrukturen el-
ler aktiviteter i forbindelse med godsbehand-
ling umiddelbart før eller etter transporten 
eller mellom trafikksegmenter. Drift og ved-
likehold av alle typer transportfasiliteter er 
inkludert. 

 
52.21 Andre tjenester tilknyttet landtrans-

port 
 
 Omfatter aktiviteter i forbindelse med landtrans-

port av passasjerer, dyr eller gods som drift av 
jernbanestasjoner, busstasjoner og godstermina-
ler, veier, bruer, tunneler, parkeringshus og -
plasser, sykkelparkering, vinteroppbevaring av 
campingvogner, pensing, buksering og veihjelp 

 Omfatter også kondensering av gass med hen-
blikk på transport 

 
 Lasting og lossing grupperes under 52.24 Lasting 

og lossing 
 
52.211 Drift av gods- og transportsentraler 
 
 Omfatter drift av transportsentraler, godstermina-

ler og formidling av transportoppdrag 
 
52.212 Drift av parkeringsplasser og  

parkeringshus 
 
52.213 Drift av bomstasjoner 
 
 Omfatter drift av veier, bruer og tunneler 
 

52.214 Drift av taxisentraler og annen for-
midling av persontransport 

 
 Omfatter taxisentraler og kjørekontor for pasien-

ter og lignende 
 
52.215 Tjenester tilknyttet drift av  

rørledninger 
 
 Omfatter transport av olje og gass i hovedled-

ningssystemet fra utvinningssted via terminal 
 
 Distribusjon av naturgass, syntetisk gass, vann og 

damp fram til forbruker grupperes under 35.22 
Distribusjon av gass gjennom ledningsnett 

 
52.219 Tjenester tilknyttet landtransport 

ellers 
 
 Omfatter drift av jernbanestasjoner, busstasjoner, 

vinteroppbevaring av campingvogner, veihjelp 
mv. 

 
52.22 Andre tjenester tilknyttet 

sjøtransport 
 
 Omfatter aktiviteter i forbindelse med 

sjøtransport av passasjerer, dyr eller gods som 
drift av havner og anløpsbruer, sluser, naviga-
sjons-, los- og kaivirksomhet, lekter- og rednings-
virksomhet og virksomhet i forbindelse med fyr-
tårn 

 
 Lasting og lossing grupperes under 52.24 Lasting 

og lossing 
 
 Drift av marinaer grupperes under 93.299 Fritids-

virksomhet ellers 
 
52.221 Drift av havne- og kaianlegg 
 
 Omfatter offentlig havnevesen (havner med egen 

administrasjon) samt offentlige havner 
 
 Omfatter også opplagring av lystbåter 
 
 Drift av rene marinaer grupperes under  

93.299 Fritidsvirksomhet ellers 
 
52.222 Redningstjeneste 
 
52.223 Forsyningsbaser 
 
 Omfatter logistikk-, base- og servicetjenester 

overfor offshore olje- og gassrelatert virksomhet 
 
52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport  

ellers 
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 Omfatter bl.a. drift av sluser, kanaler, slepebåt-
virksomhet i havner, fyr- og lostjeneste, fortøy-
ning av fartøyer ved anløp 

 
 Omfatter også drift av isbrytere 
 
 Opplæring/trening av maritimt personell grupperes 

under 85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet 
sted 

 
52.23 Andre tjenester tilknyttet  

lufttransport 
 
 Omfatter aktiviteter i forbindelse med lufttrans-

port av passasjerer, dyr eller gods som drift av 
terminaler, lufthavner mv., lufthavn- og flygele-
dervirksomhet og bakkemannskapsvirksomhet 
mv. 

 
 Omfatter også brannslokkingsvirksomhet i luft-

havner 
 
 Lasting og lossing grupperes under 52.24 Lasting 

og lossing 
 
 Drift av flyskoler grupperes under hhv. 85.32 Vide-

regående opplæring innen tekniske og andre yrkes-
faglige studieretninger og 85.53 Trafikkskoleunder-
visning 

 
52.24 Lasting og lossing 
 
 Omfatter lasting og lossing av gods eller passa-

sjerbagasje uansett form for transport, stuervirk-
somhet og lasting og lossing av godsvogner på 
jernbanen 

 
 Drift av terminaler grupperes under hhv. 52.21 

Andre tjenester tilknyttet landtransport, 52.22 
Andre tjenester tilknyttet sjøtransport og 52.23 
Andre tjenester tilknyttet lufttransport 

 
52.29 Andre tjenester tilknyttet transport 
 
 Omfatter spedisjonsvirksomhet, tilrettelegging og 

organisering av jernbane-, landeveis-, sjø- og luft-
transport, organisering av gruppeforsendelser og 
individuelle forsendelser (herunder henting og 
levering av gods og gruppering av forsendelser), 
utstedelse og tilveiebringing av transportdoku-
menter og fraktbrev, tollagentvirksomhet, sjø- og 
luftfraktspedisjonsvirksomhet, skips- og fly-
megling, midlertidig pakking med henblikk på å 
beskytte godset under transport, utpakking, prø-
vetaking og veiing av gods 

 
 Kurervirksomhet grupperes under 53.20 Andre 

post- og budtjenester 

 Forsikringsvirksomhet i forbindelse med transport 
grupperes under 65.12 Skadeforsikring 

 
 Reisebyråvirksomhet grupperes under 79.11 Reise-

byråvirksomhet 
 
 Reisearrangørvirksomhet grupperes under 79.12 

Reisearrangørvirksomhet 
 
 Hjelpevirksomhet i forbindelse med turisme gruppe-

res under 79.90 Annen arrangørvirksomhet og til-
knyttede tjenester 

 
52.291 Spedisjon 
 
 Omfatter formidling og organisering av transport, 

tollagentvirksomhet, mottaking og sending av 
gods, håndtering av transportdokumenter og 
fraktbrev, pakking og utpakking av gods, og 
veiing 

 
52.292 Skipsmegling 
 
 Omfatter foretak som tilbyr meglingstjenester 

innen sjøtransport som kontrahering av nye skip, 
forhandling av fraktoppdrag for et skip eller kjøp 
og salg av eksisterende skip 

 
52.293 Flymegling 
 
 Omfatter agenter som forhandler kontrakter om 

kjøp og salg av frakttjenester 
 
52.299 Transportformidling ellers 
 
 Omfatter distribusjonssentraler for aviser, bøker 

og ukeblader til detaljist 
 
 Distribusjon av reklame grupperes under 

73.11 Reklamebyråer 
 
53 Post og distribusjonsvirksomhet 

 
 Omfatter post- og distribusjonsvirksomhet 

som f.eks. henting, transport og utbringing 
av brev og pakker under ulike ordninger. 

 
 Omfatter også lokale utbringings- og bud-

tjenester. 
 
53.1 Landsdekkende posttjenester 
 
53.10 Landsdekkende posttjenester 
 
 Omfatter henting, sortering, transport og bringing 

(nasjonalt eller internasjonalt) av brevpost, post-
pakker og kolli via landsdekkende posttjenester. 
Inkluderer brevpost og adressert reklame (begge 
inntil 2 kg) og pakker (inntil 20 kg). Det kan 
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være snakk om en eller flere transportmåter og 
aktiviteten foregår via selveid (privat) eller of-
fentlig transport som innsamling av brevpost og 
pakker fra offentlige postkasser, posthus og post i 
butikk 

 
 Postgiro- og postsparebankvirksomhet grupperes 

under 64.19 Bankvirksomhet ellers 
 
53.2 Andre post- og budtjenester 
 
53.20 Andre post- og budtjenester 
 
 Omfatter henting, sortering, transport og bringing 

(nasjonalt og internasjonalt) av brevpost og post-
pakker og kolli utført av private firma. Aktiviteten 
kan foregå ved både privat og offentlig transport 

 
 Omfatter også postale tjenester til husholdninger 
 
 Transport av gods grupperes under hhv. 49.20 

Godstransport med jernbane, 49.41 Godstransport 
på vei, 50.20 Sjøfart og kysttrafikk med gods, 
50.40 Godstransport på elver og innsjøer, 51.21 
Lufttransport med gods og 51.22 Romfart 

 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE I 
 OVERNATTINGS- OG SERVERINGS- 
 VIRKSOMHET 
 
 Omfatter tilbud om korttidsovernatting til 

gjester og turister samt servering av måltider 
og drikkevarer. Typen av service og graden 
av service innenfor dette næringshovedom-
råde kan være sterkt varierende. Næringsho-
vedområdet omfatter ikke utleie av boliger 
på langtidsbasis, som er gruppert under L 
Omsetning og drift av fast eiendom. Det om-
fatter heller ikke produksjon av mat- og 
drikkevarer som ikke er beregnet på umid-
delbart forbruk eller som selges gjennom 
uavhengige distribusjonskanaler, dvs. via 
engroshandel eller butikkhandel. Produksjon 
av slike næringsmidler er gruppert under 
hovednæringsområde C Industri. 

 
55 Overnattingsvirksomhet 
 
 Omfatter tilbud som korttidsovernatting for 

gjester og turister. Langtidsovernatting for 
studenter, arbeidstakere og lignende enkelt-
personer er også inkludert. Noen enheter til-
byr kun overnatting, mens andre tilbyr både 
overnatting, måltider og/eller fritidsaktivite-
ter. 

 
 Utleie av boliger på langtidsbasis, f.eks. leilig-

heter som leies ut på måneds- eller årsbasis 

grupperes under næringshovedområde L Om-
setning og drift av fast eiendom. 

 
55.1 Hotellvirksomhet 
 
55.10 Hotellvirksomhet 
 
 Omfatter hoteller, feriehoteller, hoteller med 

suiter/leilighetshoteller, spahoteller, konferanse-
hoteller og moteller 

 
 Tilbud om hus og møblerte eller umøblerte leilighe-

ter til mer permanent bruk (månedlig eller årlig 
basis) grupperes under næring 68 Omsetning og 
drift av fast eiendom 

 
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og mo-

teller med restaurant 
 
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og mo-

teller uten restaurant 
 
55.2 Drift av vandrerhjem og ferieleilig-

heter 
 
55.20 Drift av vandrerhjem og ferieleilighe-

ter 
 
 Omfatter vandrerhjem, ferieleiligheter og møbler-

te hytter og sommerhus beregnet på selvhushold 
og korttidsopphold 

 
 Virksomheter som tilbyr kost og losji på korttidsba-

sis grupperes under 55.10 Hotellvirksomhet 
 
 Virksomheter som tilbyr hus og møblerte eller 

umøblerte leiligheter til mer permanent bruk (på 
månedlig eller årlig basis) grupperes under næring 
68 Omsetning og drift av fast eiendom 

 
55.201 Drift av vandrerhjem 
 
55.202 Drift av ferieleiligheter 
 
 Omfatter utleie av rorbuer, apartementsleilighe-

ter, leiligheter i mindre frittstående fleretasjes 
bygninger eller i grupper av bygninger. Beregnet 
på selvhushold og korttidsopphold 

 
55.3 Drift av campingplasser og turisthyt-

ter 
 
55.30 Drift av campingplasser og turisthyt-

ter 
 
 Omfatter drift av campingplasser, plasser for 

stasjonære campingvogner, fiske- og jaktcamping 
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for korttidsopphold og plass for fritidskjøretøyer 
og bobiler 

 
 Omfatter også drift av teltplasser 
 
 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter grupperes 

under 55.2 Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter 
 
55.301 Drift av campingplasser 
 
55.302 Drift av turisthytter 
 
55.9 Annen overnatting 
 
55.90 Annen overnatting 
 
 Omfatter studenthybler, internat ved skoler, 

ungdomsherberger og brakker for arbeidstakere 
 
56 Serveringsvirksomhet 
 
 Næringen omfatter virksomhet hvor det 

tilbys komplette måltider eller drikkevarer til 
umiddelbart konsum i tradisjonelle restau-
ranter, selvbetjente og take-away restauran-
ter enten med fast eller midlertidig plasse-
ring og med eller uten sitteplasser. Det som 
er avgjørende er om det tilbys måltider og 
ikke hvilken type fasiliteter som tilbys.  

 
 Produksjon av måltider som ikke er beregnet 

til umiddelbart konsum, eller ferdigretter som 
ikke anses å være måltider grupperes under 
hhv. 10 Produksjon av nærings- og nytelses-
midler og 11 Produksjon av drikkevarer. 

 
 Salg av ikke-egenproduserte næringsmidler 

som ikke anses å være måltider, eller av mål-
tider og som ikke er egnet for umiddelbart 
konsum grupperes under G Varehandel, repa-
rasjon av motorvogner 

 
56.1 Restaurantvirksomhet 
 
56.10 Restaurantvirksomhet 
 
 Omfatter restauranter, kafeterier, fastfoodrestau-

ranter, bringing av pizza, spisesteder som leverer 
mat ut av huset, isbiler, mobile matboder og til-
beredning av mat i markedsboder 

 
 Omfatter også restaurant og barvirksomhet i 

forbindelse med transport når dette drives som 
selvstendig virksomhet 

 
 Detaljhandel med næringsmidler via salgsautoma-

ter grupperes under 47.99 Detaljhandel utenom ut-
salgssted ellers 

 Drift av serveringssteder på konsesjon grupperes 
under 56.29 Kantiner drevet som selvstendig virk-
somhet 

 
56.101 Drift av restauranter og kafeer 
 
 Omfatter også togservering 
 
 Drift av restauranter i forbindelse med 

hotellvirksomhet grupperes under 55.101 Drift av 
hoteller, pensjonater og moteller med restaurant 

 
56.102 Drift av gatekjøkken 
 
 Omfatter også isbarer 
 
56.2 Cateringvirksomhet og kantiner dre-

vet som selvstendig virksomhet 
 
 Omfatter cateringvirksomhet i forbindelse 

med enkeltbegivenheter eller i en nærmere 
angitt periode samt drift av matboder o.l. på 
konsesjon, f.eks. i sportshaller o.l. 

 
56.21 Cateringvirksomhet 
 
 Omfatter levering av mat på grunnlag av bestil-

ling av kunden og for levering på et bestemt sted 
til angitt tidspunkt 

 
 Produksjon av lett bedervelige næringsmidler med 

henblikk på videresalg grupperes under 10.89 Pro-
duksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted 

 
 Butikkhandel med lett bedervelige næringsmidler 

grupperes under næring 47 Detaljhandel, unntatt 
med motorvogner 

 
56.29 Kantiner drevet som selvstendig  

virksomhet 
 
 Omfatter underleverandører av mat til transport-

virksomheter, drift av matboder o.l. drevet på 
konsesjon i sportshaller o.l., drift av kantiner eller 
kafeterier (f.eks. i fabrikker, kontorbygninger, sy-
kehus og skoler) på konsesjon 

 
 Produksjon av lett bedervelige næringsmidler med 

henblikk på videresalg grupperes under 10.89 Pro-
duksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted 

 
 Butikkhandel med lett bedervelige næringsmidler 

grupperes under næring 47 Detaljhandel, unntatt 
med motorvogner 

 
56.3 Drift av barer 
 
56.30 Drift av barer 
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 Omfatter barer, kroer, cocktailbarer, diskoteker 
(med hovedvekt på servering av drikkevarer), 
vertshus, kafeer, juicebarer og mobile drikkevare-
boder 

 
 Videresalg av emballerte/produserte drikkevarer 

grupperes under 47 Detaljhandel, unntatt med mo-
torvogner 

 
 Detaljhandel med drikkevarer via salgsautomater 

grupperes under 47.99 Detaljhandel utenom ut-
salgssted ellers 

 
 Drift av diskoteker og dansehaller uten servering 

grupperes under 93.29 Andre fritidsaktiviteter 
 
56.301 Drift av puber 
 
 Omfatter drift av nattklubber, puber mv. 
 
 Omfatter også ølhaller  
 
 Drift av barer i forbindelse med hotellvirksomhet 

grupperes under 55.101 Drift av hoteller, 
pensjonater og moteller med restaurant 

 
 Drift av kaffe- og tebarer grupperes under 56.309 

Drift av barer ellers 
 
 Salg fra automater grupperes under 47.99 

Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 
56.309 Drift av barer ellers 
 
 Omfatter kaffe-, te- og juicebarer og mobile drik-

kevareboder mv. 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE J 
 INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 
 
 Omfatter produksjon og formidling av in-

formasjon og kulturelle produkter, levering 
av midler til overføring og formidling av dis-
se produktene, samt data og kommunika-
sjonstjenester og andre informasjonstjenes-
ter. Hovedelementene i dette næringshoved-
området er 58 Forlagsvirksomhet, 59 Film-, 
video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgi-
velse av musikk- og lydopptak, 60 Radio- og 
fjernsynskringkasting, 61 Telekommunika-
sjon, 62 Tjenester tilknyttet informasjons-
teknologi og 63 Informasjonstjenester. For-
lagsvirksomhet omfatter kjøp av opphavsret-
tigheter til innhold (informasjonsprodukter) 
å gjøre dette tilgjengelig for offentligheten 
ved å delta i (eller organisere) reproduksjon 
og formidling av innholdet i forskjellige for-
mer. Alle tilgjengelige former for forlags-

virksomhet (i trykt form, elektronisk form el-
ler i lydform eller på Internett som multime-
dieprodukter, slik som oppslagsverk på CD-
rom mv.) er inkludert i dette næringshoved-
området. Næringene 59, 60 og 61 dekker 
virksomhet i forbindelse med produksjon og 
distribusjon av tv-programmer og tar for seg 
de forskjellige trinn i denne prosessen. Indi-
viduelle elementer som film, tv-serier osv. 
produseres som ledd i virksomhet i næring 
59, mens det å skape et fullstendig program-
tilbud til en tv-kanal på bakgrunn av ele-
menter produsert i næring 59 eller andre 
elementer (f.eks. nyhetsprogram, som sen-
des live) er inkludert i næring 60. Næring 60 
omfatter også produsentens utsendelse av 
disse programmene. Tredjepersons distribu-
sjon av et komplett tv-programtilbud, dvs. 
uten at innholdet endres, er inkludert i 
næring 61. Denne form for distribusjon kan 
foregå via radio- og tv-overføring og satellitt- 
og kabelsystemer. 

 
58 Forlagsvirksomhet 
 
 Næringen omfatter utgivelse av bøker, bro-

sjyrer, flyveblad, ordbøker, leksika, atlaser, 
sjøkart og landkart, aviser, ukeblad og ma-
gasiner, telefonkataloger og adresselister og 
annen forlagsvirksomhet samt utgivelse av 
standard programvare. Forlagsvirksomheten 
omfatter kjøp av opphavsrettigheter til inn-
hold (informasjonsprodukter) og å gjøre det-
te tilgjengelig for offentligheten ved å delta i 
(eller organisere) reproduksjon og formid-
ling av innholdet i forskjellige former. Alle 
tilgjengelige former for forlagsvirksomhet (i 
trykt form, elektronisk form eller i lydform 
eller på Internett som multimedieprodukter, 
slik som oppslagsverk på CD-rom mv.), er 
inkludert i denne næringen. 

 
 Trykking grupperes under hhv. 18.11 Tryk-

king av aviser og 18.12 Trykking ellers 
 
 Reproduksjon av innspilte opptak grupperes 

under 18.20 Reproduksjon av innspilte opptak 
 
 Distribusjon av film, video og film på DVD 

eller lignende media grupperes under  
59 Film-, video- og fjernsynsprogramproduk-
sjon, utgivelse av musikk- og lydopptak 

 
 Produksjon av originalkopier til plater eller 

lydmateriale grupperes under 59 Film-, video- 
og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av 
musikk- og lydopptak 
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58.1 Utgivelse av bøker, tidsskrifter og 
annen forlagsvirksomhet 

 
 Omfatter virksomhet i forbindelse med utgi-

velse av bøker, aviser, magasiner og uke-
blad, telefonkataloger og adresselister, og 
andre verker som foto, stikk, postkort, time-
planer, skjemaer, plakater og reproduksjoner 
av kunstverk. Disse verkene er karakterisert 
ved at produksjonen av disse innebærer in-
tellektuell kreativitet og de er vanligvis 
opphavsrettslig beskyttet. 

 
58.11 Utgivelse av bøker 
 
 Omfatter utgivelse av bøker, brosjyrer, flyveblad 

og lignende publikasjoner herunder utgivelse av 
ordbøker og leksika, atlaser, landkart og sjøkart, 
lydbøker, leksika mv. på CD-rom 

 
 Produksjon av globuser grupperes under 32.99 

Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 
 
 Utgivelse av reklamemateriell grupperes under 

58.19 Forlagsvirksomhet ellers 
 
 Utgivelse av musikk og notebøker grupperes under 

59.20 Produksjon og utgivelse av musikk- og ly-
dopptak 

 
 Selvstendige forfattere grupperes under 90.034 

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur 
 
58.12 Utgivelse av kataloger og adresse-

lister 
 
 Omfatter utgivelse av adresselister, telefonkatalo-

ger og andre registre og samlinger, f.eks. 
lov/domssamlinger, legemiddellister mv. Innhol-
det er ikke opphavsrettbeskyttet, men sammen-
stillingen er beskyttet 

 
58.13 Utgivelse av aviser 
 
 Omfatter virksomhet i forbindelse med utgivelse 

av aviser, herunder reklameaviser som gis ut  
minst fire ganger i uka. Informasjonen kan gis ut 
på trykk eller i elektronisk form, herunder på In-
ternett 

 
 Nyhetsbyråvirksomhet grupperes under 63.91 

Nyhetsbyråer 
 
58.14 Utgivelse av blader og tidsskrifter 
 
 Omfatter virksomhet i forbindelse med utgivelse 

av ukeblad og andre magasiner, som kommer ut 
mindre enn fire ganger i uka. Informasjonen kan 

gis ut på trykk eller i elektronisk form, herunder 
på Internett  

 
 Omfatter også utgivelse av radio- og tv-

programoversikter 
 
58.19 Forlagsvirksomhet ellers 
 
 Omfatter utgivelse av kataloger, foto, stikk, post-

kort, gratulasjonskort, skjema, plakater, repro-
duksjoner av kunstverk, reklamemateriell og and-
re trykksaker, online forlegging av statistikk og 
annen informasjon 

 
 Utgivelse av reklameaviser grupperes under 

58.13 Utgivelse av aviser 
 
58.2 Utgivelse av programvare 
 
58.21 Utgivelse av programvare for data-

spill 
 
 Omfatter utgivelse av dataspill for alle plattfor-

mer 
 
58.29 Utgivelse av annen programvare 
 
 Omfatter utgivelse av ferdigprodusert programva-

re (dvs. programvare som ikke er kundespesifi-
sert) herunder oversettelse eller tilpassing av fer-
digprodusert programvare til et bestemt marked 
for egen regning slik som operativsystemer, for-
retningsapplikasjoner og andre applikasjoner 

 
 Reproduksjon av programvare grupperes under 

18.20 Reproduksjon av innspilte opptak 
 
 Butikkhandel med standard programvare grupperes 

under 47.41 Butikkhandel med datamaskiner og 
utstyr til datamaskiner 

 
 Produksjon av programvare som ikke er utgivelse, 

herunder oversettelse eller tilpasning av standard 
programvare til et bestemt marked på honorar- el-
ler kontraktbasis grupperes under 62.01 Program-
meringstjenester 

 
 Applikasjonstjenester (ASP) grupperes under 63.11 

Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenes-
ter 

 
59 Film-, video- og fjernsynsprogram-

produksjon, utgivelse av musikk- og 
lydopptak 

 
 Omfatter produksjon av kommersielle og 

ikke-kommersielle spillefilmer på film, vi-
deo- eller DVD til direkte framvisning i kino-
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er eller til tv-overføring og tjenester tiknyttet 
dette som: filmredigering, klipping, etter-
synkronisering osv., innbefatter også distri-
busjon av spillefilm og andre filmproduksjo-
ner til andre bransjer samt framvisning av 
spillefilm og andre filmproduksjoner. Kjøp 
og salg av distribusjonsrettigheter til spille-
film og andre filmproduksjoner er også ink-
ludert. Næringen omfatter videre lydopptak, 
f.eks. produksjon av originale lydinnspil-
linger, utgivelse, markedsføring og distribu-
sjon av disse, musikkutgivelser samt lydopp-
tak som foregår i et studio eller andre steder. 

 
59.1 Virksomhet innen film, video og 

fjernsynsprogrammer 
 
 Omfatter produksjon av kommersielle og 

ikke-kommersielle spillefilmer på film, video, 
DVD eller andre media, herunder digital 
distribusjon, til direkte framvisning i kinoer 
eller til tv-overføringer, tjenester i tilknyt-
ning til ettersynkronisering osv., distribusjon 
av spillefilm og andre filmproduksjoner (vi-
deo, DVD-er mv.) til andre bransjer samt 
framvisning av disse. Kjøp og salg av spille-
film og andre filmproduksjoner er inkludert. 

 
59.11 Produksjon av film, video og fjern-

synsprogrammer 
 
 Omfatter produksjon av spillefilm, videoer, tv-

programmer (tv-serier, dokumentarprogrammer 
mv.) og tv-reklamer  

 
 Kopiering av film (unntatt reproduksjon av spille-

film til distribusjon til kinoer) samt reproduksjon 
av lyd- og videobånd, CD-er og DVD-er fra master-
kopier grupperes under 18.20 Reproduksjon av inn-
spilte opptak 

 
 Engroshandel med innspilte videobånd, CD-er og 

DVD-er grupperes under 46.433 Engroshandel med 
plater, musikk- og videokassetter og CD- og DVD-
plater 

 
 Engroshandel med uinnspilte videobånd grupperes 

under 46.52 Engroshandel med elektronikkutstyr 
og telekommunikasjonsutstyr samt deler 

 
 Butikkhandel med videobånd, CD-er og DVD-er 

grupperes under 47.63 Butikkhandel med innspil-
linger av musikk og video 

 
 Etterbehandling av film, video og fjernsynspro-

gramproduksjon grupperes under 59.12 Etterarbeid  
knyttet til produksjon av film, video og fjernsyns-
programmer 

 Lydopptak og opptak av lydbøker grupperes under 
59.20 Produksjon og utgivelse av musikk- og lyd-
opptak 

 
 TV-overføringer grupperes under 60.2 Fjernsyns-

kringkasting 
 
 Produksjon av fullstendige fjernsynsprogram grup-

peres under 60.2 Fjernsynskringkasting 
 
 Filmbehandling som ikke er beregnet på spillefilm-

industrien grupperes under 74.20 Fotografvirksom-
het 

 
 Impresariovirksomhet grupperes under 74.903 

Impresariovirksomhet 
 
 Utleie av videofilm og DVD-er grupperes under 

77.22 Utleie av videofilm, DVD og lignende 
 
 Simultanteksting for hørselshemmede av tv-

overføringer av møter, konferanser mv. som sendes 
ut live grupperes under 82.99 Annen forretnings-
messig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 

 
 Virksomhet utført av skuespillere, tegnere og in-

struktører og sceneteknikk og annen virksomhet ut-
ført av tekniske spesialister grupperes under 90.0 
Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirk-
somhet 

 
59.12 Etterarbeid knyttet til produksjon av 

film, video og fjernsynsprogrammer 
 
 Omfatter aktiviteter som redigering, overføring 

fra film til bånd, teksting, underteksting, rulle-
teksting, teksting for hørselshemmede, utforming 
av datagrafikk, dataanimasjon og spesielle effek-
ter, fremkalling og behandling av film, aktiviteter 
utført av filmlaboratorier og spesiallaboratorier 
for animasjonsfilm 

 
 Kopiering av film (unntatt reproduksjon av spille-

film til distribusjon til kinoer) samt reproduksjon 
av lyd- og videobånd, CD-er og DVD-er fra master-
kopier grupperes under 18.20 Reproduksjon av inn-
spilte opptak 

 
 Engroshandel med innspilte videobånd, CD-er og 

DVD-er grupperes under 46.433 Engroshandel med 
plater, musikk- og videokassetter, CD- og DVD-
plater 

 
 Engroshandel med uinnspilte videobånd grupperes 

under 46.52 Engroshandel med elektronikkutstyr 
og telekommunikasjonsutstyr samt deler 
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 Butikkhandel med videobånd, CD-er og DVD-er 
grupperes under 47.63 Butikkhandel med innspil-
linger av musikk og video 

 
 Filmbehandling som ikke er beregnet på spillefilm-

industrien grupperes under 74.20 Fotografvirksom-
het 

 
 Utleie av videofilm og DVD-er grupperes under 

77.22 Utleie av videofilm, DVD og lignende 
 
 Virksomhet utført av skuespillere, tegnere og in-

struktører og sceneteknikk og annen virksomhet ut-
ført av tekniske spesialister grupperes under 90.0 
Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirk-
somhet 

 
59.13 Distribusjon av film, video og fjern-

synsprogrammer 
 
 Omfatter distribusjon av film, videofilm, DVD-er 

og lignende produksjoner til kinoer, tv-selskaper 
og tv-stasjoner mv. 

 
 Omfatter også kjøp av distribusjonsrettigheter til 

film, videofilm og DVD-er 
 
 Kopiering av film og reproduksjon av lyd- og video-

bånd, CD-er eller DVD-er fra masterkopier gruppe-
res under 18.20 Reproduksjon av innspilte opptak 

 
 Engroshandel med innspilte videobånd og DVD-er 

grupperes under 46.433 Engroshandel med plater, 
musikk- og videokassetter, CD- og DVD-plater 

 
 Butikkhandel med videobånd, CD-er og DVD-er 

grupperes under 47.63 Butikkhandel med innspil-
linger av musikk og video 

 
59.14 Filmframvisning 
 

Omfatter framvisning av film eller videofilm i ki-
noer, i friluft eller andre steder for framvisning 

 
 Omfatter også filmklubbvirksomhet 
 
59.2 Produksjon og utgivelse av musikk- 

og  lydopptak 
 
59.20 Produksjon og utgivelse av musikk- 

og lydopptak 
 
 Omfatter aktiviteter i forbindelse med produksjon 

av originale lydinnspillinger, f.eks. bånd og CD-
er, utgivelse, markedsføring og distribusjon av 
lydopptak til engroshandel, butikkhandel eller di-
rekte til offentligheten. Disse aktivitetene kan ev. 
være et ledd i produksjonen av originalinnspil-

linger i samme enhet. Hvis ikke, skal den enheten 
som utfører disse aktivitetene, innhente repro-
duksjons- eller distribusjonsrettighetene til origi-
nal-innspillingene  

 
 Omfatter også lydopptak i et studio eller andre 

steder, herunder produksjon av radioprogrammer 
som ikke sendes ut live, aktiviteter vedrørende 
utgivelse av musikk, dvs. kjøp og registrering av 
opphavsrettigheter til musikkomposisjoner, mar-
kedsføring, tillatelse og bruk av disse komposisjo-
nene til innspillinger, radio, tv, film, live opptre-
den, trykking og andre medier. Enhetene, som 
medvirker til disse aktivitetene, kan ha opphavs-
retten eller fungere som administrator av opp-
havsretten til musikken på vegne av innehaverne 
av opphavsretten. Utgivelse av musikk og notebø-
ker er også inkludert 

 
60 Radio- og fjernsynskringkasting 
 
 Omfatter produksjon av innhold eller kjøp av 

rettigheter til å distribuere innhold og påføl-
gende utsending av f.eks. radio-, tv- og da-
taprogrammer innenfor underholdning, ny-
heter, talkshow o.l. Dataoverføringen, van-
ligvis integrert i radio- eller tv-overføringen, 
er også inkludert. Overføringen kan foregå 
ved hjelp av forskjellige teknologier: tråd-
løst, via satellitt, via kabelnettverk eller via 
Internett. Næringen omfatter også produk-
sjon av spesialiserte programmer (f.eks. ny-
heter, sports-, og undervisnings- og ung-
domsprogrammer) på abonnements- eller 
honorarbasis til tredjeperson med henblikk 
på overføring til offentligheten senere.  

 
 Distribusjon av programmer via kabel og ut-

sending av andre abonnementsbaserte pro-
grammer grupperes under 61 Telekommuni-
kasjon 

 
60.1 Radiokringkasting 
 
60.10 Radiokringkasting 
 
 Omfatter overføring av lydsignaler via radioover-

føringsstudioer og lokaler til overføring av hørba-
re programmer til assosierte selskaper og til abon-
nenter  

 
 Omfatter også radioselskapsvirksomhet, dvs. 

sammensetting og overføring av hørbare pro-
grammer til assosierte selskaper og til abonnenter 
via kabel- og satelittoverføring, samt radiooverfø-
ring via Internett (internettradiostasjoner) og da-
taoverføring som ledd i radiooverføring 
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 Produksjon av radioprogrammer som ikke sendes ut 
live grupperes under 59.20 Produksjon og utgivelse 
av musikk- og lydopptak 

 
60.2 Fjernsynskringkasting 
 
60.20 Fjernsynskringkasting 
 
 Omfatter produksjon av et fullstendig programtil-

bud til en tv-kanal ut fra innkjøpte programkom-
ponenter (f.eks. film, dokumentarprogrammer 
mv.), egenproduserte programkomponenter 
(f.eks. lokale nyhetssendinger og liverapporter) 
eller en kombinasjon av disse. Det fullstendige 
programtilbudet kan enten overføres av de pro-
duserende enheter eller produseres med henblikk 
på overføring av tredjeperson, f.eks. tilbydere av 
kabel- eller satellitt-tv. Programproduksjonen kan 
være av generell eller spesialisert natur. Her ink-
luderes både programmer som er gratis for bru-
kerne, programmer tilgjengelige via abonnement 
og "video-on-demand"-kanaler 

 
 Omfatter også dataoverføring integrert med tv-

overføringer 
 
 Produksjon av tv-programmer og tv-reklamer som 

ikke er forbundet med overføring grupperes under 
59.11 Produksjon av film, video og fjernsynspro-
grammer 

 
 Samling av kanaler og overføring av disse uten 

produksjon grupperes under 61 Telekommunika-
sjon 

 
61 Telekommunikasjon 
 
 Omfatter levering av telekommunikasjon og 

tilhørende tjenester, dvs. overføring av tale, 
data, tekst, lyd og video. Overføringsfasilite-
tene kan være basert på en enkelt teknologi 
eller en kombinasjon av teknologier. Felles 
for de aktivitetene som er gruppert i denne 
næringen, er at de overfører innholdet uten 
å ta del i produksjonen av det. Næringen er 
oppdelt etter den aktuelle infrastrukturty-
pen. Ved overføring av tv-signaler kan dette 
omfatte sammensetning av fullstendige pro-
gramkanaler (produsert i næring 60 Radio- 
og fjernsynskringkasting) til programpakker 
for distribusjon. 

 
61.1 Kabelbasert telekommunikasjon 
 
61.10 Kabelbasert telekommunikasjon 
 
 Omfatter drift, vedlikehold og levering av tilgang 

til fasiliteter for overføring av tale, data, tekst, lyd 
og video ved hjelp av en kabelbasert telekommu-

nikasjonsinfrastruktur. Overføringsfasilitetene 
kan være basert på en enkelt teknologi eller kom-
binasjon av teknologier. Det dreier seg mer spesi-
fikt om 1) drift og vedlikehold av omkoblings- og 
overføringsfasiliteter til punkt-til-punkt kommu-
nikasjon via fastnettet, mikrobølger eller en kom-
binasjon av fastnett og satelittkoblinger, 2) drift 
av kabeldistribusjonssystemer som f.eks. distribu-
sjon av data- og tv-signaler og 3) levering av tele-
grafkommunikasjon og annen ikke-talebasert 
kommunikasjon ved bruk av egne fasiliteter 

 
 Omfatter også tilgang til Internett som tilbys av 

operatøren av den kabelbaserte infrastrukturen 
og virksomheter som tilbyr sine kunder tilgang til 
nettverk, men som ikke eier nettverket selv  

 
 Videresalg av telekommunikasjon grupperes under 

61.90 Telekommunikasjon ellers  
 
61.2 Trådløs telekommunikasjon 
 
61.20 Trådløs telekommunikasjon 
 
 Omfatter drift, vedlikehold og levering av tilgang 

til fasiliteter til overføring av tale, data, tekst, lyd 
og video ved hjelp av en trådløs telekommunika-
sjonsinfrastruktur. Disse fasilitetene tilbyr rund-
strålende radiobølgeoverføring og kan være ba-
sert på en enkelt teknologi eller en kombinasjon 
av teknologier. Drift og vedlikehold av per-
sonsøkings- samt mobil- og andre trådløse tele-
kommunikasjonsnettverk er inkludert 

 
 Omfatter også tilgang til Internett som tilbys av 

operatøren av den trådløse infrastrukturen og 
virksomheter som tilbyr sine kunder tilgang til 
nettverk, men som ikke eier nettverket selv (unn-
tatt satelitt) 

 
 Videresalg av telekommunikasjon grupperes under 

61.90 Telekommunikasjon ellers 
 
61.3 Satelittbasert telekommunikasjon 
 
61.30 Satelittbasert telekommunikasjon 
 
 Omfatter drift, vedlikehold og levering av tilgang 

til fasiliteter for overføring av tale, data, tekst, lyd 
og video ved hjelp av en satelittbasert telekom-
munikasjonsinfrastruktur 

 
 Omfatter også levering av bilde, lyd- og tekstba-

serte programmer fra tv-kanaler, tv-stasjoner og 
tv-selskaper eller fra radioselskaper til forbruker-
ne via direkte-hjem satelittsystemer (enhetene 
som er gruppert i denne næringsgruppen produ-
serer normalt ikke originalt programmateriell) 
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 Omfatter også tilgang til Internett som tilbys av 
operatøren av den satelittbaserte infrastrukturen 

 
 Videresalg av telekommunikasjon grupperes under 

61.90 Telekommunikasjon ellers 
 
61.9 Telekommunikasjon ellers 
 
61.90 Telekommunikasjon ellers 
 
 Omfatter levering av spesialiserte telekommuni-

kasjonsapplikasjoner, f.eks. satelittsporing, tele-
metri, radarstasjonsvirksomhet, drift av terminal-
stasjoner for satelittsystemer og tilhørende fasili-
teter som driftsmessig er forbundet med ett eller 
flere kommunikasjonssystemer på jorda og i stand 
til å overføre eller motta telekommunikasjon til 
og fra satelittsystemer. Levering av Internettil-
gang via nettverk mellom kunden og internett-
operatøren som ikke eies eller kontrolleres av 
operatøren, f.eks. tilgang gjennom oppringt for-
bindelse er også inkludert. Det samme er levering 
av telekommunikasjonstjenester via eksisterende 
forbindelser, f.eks. VOIP (Voice Over Internet 
Protocol) 

 
 Omfatter også rent videresalg (kjøp og salg av 

nettverkskapasitet uten tilleggstjenester) 
 
 Internettilgang som tilbys av operatører av teleinf-

rastruktur grupperes under hhv. 61.10 Kabelbasert 
telekommunikasjon, 61.20 Trådløs telekommuni-
kasjon og 61.30 Satelittbasert telekommunikasjon 

 
62 Tjenester tilknyttet informasjonstek-

nologi 
 
 Omfatter følgende it-ekspertise: programut-

vikling, programendring, programtesting og 
programsupport; planlegging og design av 
datasystemer som integrerer maskinvare, 
programvare og kommunikasjonsteknologi; 
styring og drift av kunders datasystemer 
og/eller databehandlingsfasiliteter hos kun-
dene samt andre faglige og tekniske datama-
skin-relaterte aktiviteter. 

 
62.0 Tjenester tilknyttet informasjons-

teknologi 
 
62.01 Programmeringstjenester 
 
 Omfatter programutvikling, -endring, -test og -

support med henblikk på å oppfylle en bestemt 
kundes behov: kundespesifisert programvare 

 
 Utgivelse av programpakker grupperes under 58.29 

Utgivelse av annen programvare 

 Oversetting eller tilpassing av ferdigprodusert pro-
gramvare til et bestemt marked for egen regning 
grupperes under 58.29 Utgivelse av annen pro-
gramvare 

 
 Planlegging og design av datasystemer som integre-

rer maskinvare-, programvare- og kommunika-
sjonsteknologi, uansett om levering av programvare 
er et ledd i produktet eller ikke, grupperes under 
62.02 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjons-
teknologi 

 
62.02 Konsulentvirksomhet tilknyttet  

informasjonsteknologi 
 
 Omfatter konsulentvirksomhet vedrørende ma-

skinvare og programvare og informasjonstekno-
logi (inkludert opplæring) 

 
 Installasjon av prosessorenhet og lignende enheter 

grupperes under 33.20 Installasjon av industrima-
skiner og -utstyr 

 
 Salg av maskinvare og programvare grupperes 

under hhv. 46.51 Engroshandel med datamaskiner, 
tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare 
og 47.41 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr 
til datamaskiner 

 
 Separat installasjon av programvare og maskinvare 

og rekonstruksjon av data ved systembrudd gruppe-
res under 62.09 Andre tjenester tilknyttet informa-
sjonsteknologi 

 
62.03 Forvaltning og drift av IT-systemer 
 
 Omfatter styring og drift av kunders datasystemer 

hos kundene og/eller databehandlingsfasiliteter 
samt tilhørende hjelpetjenester 

 
62.09 Andre tjenester tilknyttet informa-

sjonsteknologi 
 
 Omfatter annen it- og datarelatert virksomhet 

som ikke er gruppert andre steder: rekonstruksjon 
av data ved systembrudd samt installasjon av pro-
gramvare og maskinvare 

 
 Installasjon av prosessorenhet og lignende enheter 

grupperes under 33.20 Installasjon av industrima-
skiner og utstyr 

 
 Programmeringstjenester grupperes under 62.01 

Programmeringstjenester 
 
 Konsulenttjenester tilknyttet datateknologi gruppe-

res under 62.02 Konsulenttjenester tilknyttet in-
formasjonsteknologi 
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 Forvaltning og drift av IT-systemer grupperes under 
62.03 Forvaltning og drift av IT-systemer 

 
 Databehandling og datalagring grupperes under 

63.11 Databehandling, datalagring og tilknyttede 
tjenester  

 
63 Informasjonstjenester 
 
 Omfatter informasjonstjenester som søkema-

skiner og web-portaler, databehandlings- og 
hostingvirksomhet samt andre aktiviteter 
som primært leverer informasjon. 

 
63.1 Databehandling, datalagring og til-

knyttede tjenester, drift av web-
portaler 

 
 Omfatter fremskaffelse av infrastruktur til 

webhosting, databehandling og lignende tje-
nester samt fremskaffelse av søkemaskiner 
og andre portaler til Internettet. 

 
63.11 

knyttede tjenester 
 
 Omfatter levering av infrastruktur til webhosting, 

databehandling, og lignende tjenesteyting: spesi-
ell tjenesteyting som webhosting, datastrømtje-
nester og applikasjonstjenester, generelle proses-
sorfasiliteter på timesharebasis til kunder, full-
stendig behandling og spesialiserte rapporter på 
bakgrunn av data levert av kunder eller automa-
tisk databehandling og datainnlesing herunder 
vedlikehold av databaser 

 
 Tjenesteyting hvor leverandøren utelukkende bruker 

datamaskinen som et verktøy blir gruppert etter 
hva slags hjelp som ytes 

 
63.12 Drift av web-portaler 
 
 Omfatter drift av websteder som bruker en søke-

motor til å generere og vedlikeholde store data-
baser over internettadresser og -innhold i et søk-
bart format og  drift av andre websteder som 
fungerer som portaler til internettet, f.eks. me-
diewebsteder som leverer regelmessig oppdatert 
innhold 

 
 Utgivelse av bøker, aviser, ukeblad mv. via Internett 

grupperes under næring 58 Forlagsvirksomhet 
 
 Kringkasting via Internett grupperes under 60 

Radio- og fjernsynskringkasting 
 
63.9 Andre informasjonstjenester 
 

 Omfatter nyhetsbyråer og alle andre reste-
rende informasjonstjenester. 

 
 Drift av biblioteker og arkiver grupperes under 

91.01 Drift av biblioteker og arkiver 
 
63.91 Nyhetsbyråer 
 
 Omfatter nyhetsbyråer og pressebyråer som leve-

rer nyheter, bilder og artikler til media 
 
 Selvstendige pressefotografer grupperes under 

74.20 Fotografvirksomhet 
 
 Selvstendige journalister grupperes under 90.034 

Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur 
 
63.99 Andre informasjonstjenester ikke 

nevnt annet sted 
 
 Omfatter informasjonstjenester som ikke er grup-

pert andre steder som f.eks. telefonbaserte infor-
masjonstjenester, informasjonssøketjenester på 
kontrakt- eller honorarbasis og nyhets- og presse-
utklippstjenester mv. 

 
 Telefonsalg grupperes under 82.202 Telefonsalg 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE K 
 FINANSIERINGS- OG FORSIKRINGS- 
 VIRKSOMHET 
 
 Omfatter finansiell formidling, forsikring, 

gjenforsikring og pensjonskasser samt hjel-
petjenester i forbindelse med slike enheter. 

 
 Omfatter også eie av aktiva som f.eks. virk-

somheten til holdingselskaper, verdipapir-
fond, investeringsselskaper og lignende fi-
nansiell virksomhet. 

 
64 Finansieringsvirksomhet 
 
 Omfatter mottak, videreformidling og plas-

sering av midler med unntak av midler fra 
forsikring, pensjonskasser eller trygdeord-
ninger. Nasjonal lovgivning spiller en vesent-
lig rolle for hvilke enheter som skal gruppe-
res i denne næringen. 

 
64.1 Bankvirksomhet 
 
 Omfatter virksomhet som har rett til å motta 

innskudd fra allmennheten. 
 
64.11 Sentralbankvirksomhet 
 
 Omfatter enhet som har ansvaret for utstedelse av 

sedler og mynt og overvåking og kontroll av 

 Databehandling, datalagring og til-
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pengemengden. Sentralbanken fungerer som opp-
gjørsbank for bankene og er ansvarlig for forvalt-
ning av landets valutareserver. I tillegg virker den 
som bank for staten. Sentralbankens virksomhet 
vil variere av institusjonelle årsaker 

 
64.19 Bankvirksomhet ellers 
 
 Omfatter mottak av innskudd og/eller nære subs-

titutter for innskudd og ytelse av kreditt eller ut-
lån av kapital. Ytelsen av kreditt kan være av ulik 
art, f.eks. lån, pantelån, kredittkort mv. Virksom-
heten utøves av forretningsbanker og sparebanker 

 
 Statlige låneinstitutter som f.eks. Husbanken, grup-

peres under 64.92 Annen kredittgiving 
 
64.2 Holdingselskaper 
 
64.20 Holdingselskaper 
 
 Omfatter holdingselskapers virksomhet, dvs. 

enheter som gjennom eierforhold kontrollerer 
andre selskaper, dvs. datterselskap eller en grup-
pe datterselskaper og hovedvirksomheten er å eie 
gruppen av datterselskaper. Holdingselskapene i 
denne næringsgruppen leverer ingen andre tje-
nester til datterselskapene, dvs. de forvalter eller 
styrer ikke andre enheter 

 
 Aktiv forvaltning av foretak, foretakets planlegging 

og beslutningstaking grupperes under 70.10 Ho-
vedkontortjenester 

 
64.201 Finansielle holdingselskaper 
 
 Omfatter morselskap i eller deler av et finanskon-

sern i hht. finansieringsvirksomhetsloven 
 
64.202 Ikke-finansielle holdingselskaper 
 
 Omfatter holdingselskaper som eier eller kontrol-

lerer ikke-finansielle datterselskaper og som ikke 
deltar i beslutningsprosessene i konsernet 

 
64.3 Verdipapirfond, investeringsselska-

per o.l. 
 
64.30 Verdipapirfond, investeringsselska-

per o.l. 
 
 Omfatter juridiske enheter der mange investorer 

har gått sammen om å plassere sine midler i ver-
dipapirer eller andre finansielle eiendeler. Disse 
enhetene opptrer på vegne av aksjonærene eller 
andelseierne. Porteføljene er tilpasset for å oppnå 
spesifikke investeringskarakteristika, når det gjel-
der spredning, risiko, forrentning og prisvolatitet. 

Enhetene har lite eller ingen sysselsetting eller 
inntjening gjennom omsetning av tjenester, men 
mottar rente, utbytte og annen formuesinntekt 

 
 Holdingselskapers virksomhet grupperes under 

64.20 Holdingselskaper 
 
 Pensjonskasser grupperes under 65.30 Pensjonskas-

ser 
 
 Formuesforvaltning grupperes under 66.30 Fonds-

forvaltningsvirksomhet 
 
64.301 Verdipapirfond 
 
 Omfatter et fond som eies av en ubestemt krets 

av personer og hvor midlene i det vesentligste er 
investert i verdipapirer 

 
64.302 Investeringsselskaper og lignende 
 
 Omfatter fond og investeringsselskaper som retter 

seg mot profesjonelle og kvalifiserte investorer, 
og som investerer i produkter som kan innebære 
høy risiko (for eksempel derivater, råvarer og 
short-posisjoner) 

 
64.303 Porteføljeinvesteringsselskaper 
 
 Omfatter selskaper som på vegne av en begrenset 

krets av fysiske eller juridiske personer investerer 
i verdipapirer der formålet er avkastning og ikke 
varig innflytelse over utstederen av verdipapiret 

 
64.304 Skattebetingede investeringssel 

skaper 
 

Omfatter selskaper som er opprettet etter Over-
gangsregel E i lov om skatt av formue og inntekt 
(skatteloven). Denne overgangsregelen innebærer 
at en personlig aksjonær kan plassere sine aksjer i 
et eksisterende eller nystiftet holdingselskap uten 
gevinstbeskatning 

 
64.305 Fond/legater opprettet for veldedige 

og allmennyttige formål, men som 
selv ikke fordeler støtte 

 
 Omfatter legater og fond som kun plasserer mid-

ler i markedet for å forvalte grunnkapital, hoved-
sakelig familiestiftelser o.l. 

 
 Fond/legater opprettet for veldedige og allmennyt-

tige formål og som fordeler støtte grupperes under 
94.992 Fond/legater som støtter veldedige og all-
mennyttige formål  

 
64.309 Annen verdipapirvirksomhet 
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 Omfatter juridiske enheter der mange investorer 
har gått sammen om å plassere sine midler i ver-
dipapirer eller andre finansielle eiendeler, og som 
ikke er nevnt under næringsundergruppene 
64.301-64.305 

 
64.9 Annen finansieringsvirksomhet 
 
 Omfatter finansiell formidling som ikke ut-

øves av kredittinstitusjoner. 
 
 Forsikring og pensjonskasser grupperes under 

65 Forsikringsvirksomhet og pensjonskasser, 
unntatt trygdeordninger underlagt offentlig 
forvaltning 

 
64.91 Finansiell leasing 
 
 Omfatter leasing, der leieperioden omtrent dek-

ker eiendelens forventede levetid, og leasingtake-
ren i stor utstrekning oppnår alle fordelene ved 
bruken av denne og påtar seg all risiko som er 
forbundet med å eie den. Eiendelen kan senere 
overdras. Den type leasing dekker alle eller nes-
ten alle utgiftene inkludert renter 

 
 Operasjonell leasing grupperes under 77 Utleie- og 

leasingvirksomhet alt etter hva som leies ut 
 
64.92 Annen kredittgivning 
 
 Omfatter enheter som tilbyr ulike former for 

spesialisering for næringslivet og personkunder, 
f.eks. lån, pantelån, kredittkort mv. De tilbyr føl-
gende tjenester: forbrukslån, internasjonal han-
delsfinansiering, langsiktige lån til næringsvirk-
somhet og andre former for utlånsvirksomhet 
utenfor banksystemet, samt pantelånervirksom-
het. Dessuten lån til boligformål ytet av spesiali-
serte kredittinstitusjoner som ikke mottar inn-
skudd. Omfatter kredittforetak, finansieringssel-
skaper og statlige låneinstitutter 

 
 Spesialiserte kredittinstitusjoner som yter lån til 

boligformål og som også tar imot innskudd gruppe-
res under 64.19 Bankvirksomhet ellers 

 
64.99 Annen finansieringsvirksomhet ikke 

nevnt annet sted 
 
 Omfatter finansiell formidling som ikke utøves av 

kredittinstitusjoner, og som ikke er nevnt under 
næringsgruppene 64.91 og 64.92 

 
 Finansiell leasing grupperes under 64.91 Finansiell 

leasing 
 

 Handel med verdipapirer for andres regning grup-
peres under 66.12 Verdipapirmegling 

 
 Handel med, leasing og utleie av fast eiendom grup-

peres under 68 Omsetning og drift av fast eiendom 
 
 Inkassovirksomhet uten oppkjøp av gjeld grupperes 

under 82.91 Inkasso- og kredittopplysningsvirk-
somhet 

 
 Lån ytet av organisasjoner og foreninger grupperes 

under 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisa-
sjoner ikke nevnt annet sted 

 
65 Forsikringsvirksomhet og pensjons-

kasser, unntatt trygdeordninger un-
derlagt offentlig forvalting 

 
 Omfatter tegning av livrente- og forsikrings-

poliser og forhåndsinnbetaling av premie for 
oppbygging av fond, for å møte fremtidige 
erstatningskrav/forpliktelser. 

 
 Omfatter også direkte forsikring og gjenfor-

sikring. 
 
65.1 Forsikring 
 
 Omfatter forsikring og gjenforsikring av liv, 

med og uten et vesentlig oppsparingsele-
ment, samt skadeforsikringsvirksomhet. 

 
65.11 Livsforsikring 
 
 Omfatter tegning av livrente- og livsforsikringspo-

liser, forsikringspoliser ved uførhet, dødsfall, 
ulykker og invaliditet (med og uten et vesentlig 
oppsparingselement) 

 
65.12 Skadeforsikring 
 
 Omfatter ulykkesforsikring, brannforsikring, 

sykeforsikring, reiseforsikring, eiendomsskadefor-
sikring, forsikring av biler, båter, skip, fly, trans-
portforsikring, forsikring mot økonomisk tap samt 
ansvarsforsikring 

 
65.2 Gjenforsikring 
 
65.20 Gjenforsikring 
 
 Omfatter overtagelse av hele eller en del av risi-

koen forbundet med eksisterende forsikringspoli-
ser, som opprinnelig er tegnet av andre livs- og 
skadeforsikringsselskaper 

 
65.3 Pensjonskasser 
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65.30 Pensjonskasser 
 
 Omfatter juridiske enheter, som har til formål å 

utbetale pensjonsytelser til forsikringstakers an-
satte eller medlemmer. Denne gruppen omfatter 
enheter som yter tjenestepensjon i form av kollek-
tive ytelses- og innskuddsbaserte pensjonsord-
ninger 

 
 Forvaltning av pensjonskasser grupperes under 

66.30 Fondsforvaltningsvirksomhet 
 
 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

grupperes under 84.30 Trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning 

 
66 Tjenester tilknyttet finansierings- og 

forsikringsvirksomhet 
 
 Omfatter tjenester som består av eller er tett 

knyttet til finansiell formidling, men som 
ikke involverer finansiell formidling. 
Næringen inndeles primært etter hvilken 
type finansiell transaksjon eller finansiering 
det dreier seg om. 

 
66.1 Tjenester tilknyttet finansieringsvirk-

somhet 
 
 Omfatter innretninger av fysiske eller elekt-

roniske markedsplasser som gir lett adgang 
til kjøp og salg av aksjer, aksjeopsjoner, obli-
gasjoner eller varekontrakter. 

 
66.11 Administrasjon av finansmarkeder 
 
 Omfatter forvaltning av og tilsyn med kapital-

markeder som ikke utøves av offentlige myndig-
heter, f.eks. varebørser og varebørser for handel 
med futurekontrakter, verdipapirbørser, fonds-
børser og opsjonsbørser for aksjer eller varer 

 
66.12 Verdipapirmegling 
 
 Omfatter verdipapirforetak, dvs. handel på kapi-

talmarkeder for andres regning. Børsmeglere o.l., 
fondsbørsmeglere, varebørsmeglere og valuta-
handlere mv. 

 
 Handel på markeder for egen regning grupperes 

under 64.99 Annen finansieringsvirksomhet ikke 
nevnt annet sted 

 
 Porteføljeforvaltning mot vederlag grupperes under 

66.30 Fondsforvaltningsvirksomhet 
 
66.19 Andre tjenester tilknyttet finansie-

ringsvirksomhet 

 Omfatter hjelpevirksomhet i forbindelse med 
finansiell formidling ikke nevnt annet sted som 
behandling og avregning av finansielle transak-
sjoner herunder kredittkorttransaksjoner, investe-
ringsrådgivning, annen finansiellrådgivning og -
megling 

 
 Omfatter også depotforvaltning mot godtgjørelse 
 
 Forsikringsagenters og forsikringsmegleres virk-

somhet grupperes under 66.22 Forsikringsformid-
ling 

 
 Formuesforvaltning grupperes under 66.30 Fonds-

forvaltningsvirksomhet 
 
66.2 Tjenester tilknyttet forsikringsvirk-

somhet og pensjonskasser 
 
 Omfatter agent- og meglervirksomhet ved 

salg av livrente- og forsikringspoliser eller 
levering av andre forsikrings- og pensjonsre-
laterte ytelser som f.eks. erstatningsoppgjør 
og administrasjon for tredjemann. 

 
66.21 Risiko- og skadevurdering 
 
 Omfatter forvaltning av forsikringer som f.eks. 

vurdering, oppgjør av forsikringserstatning, risi-
ko- og skadevurdering samt skade- og tapsopp-
gjør 

 
 Vurdering av fast eiendom grupperes under 68.31 

Eiendomsmegling 
 
 Vurdering av andre gjenstander grupperes under 

74.901 Takseringsvirksomhet 
 
 Overvåking grupperes under 80.30 Etterforskning 
 
66.22 Forsikringsformidling 
 
 Omfatter forsikringsagenters og forsikringsmegle-

res virksomhet (forsikringsformidlere) ved for-
midling av livrente-, forsikrings- og gjenforsik-
ringspoliser 

 
66.29 Andre tjenester tilknyttet forsik-

ringsvirksomhet og pensjonskasser 
 
 Omfatter virksomhet som består av eller er nært 

tilknyttet forsikring og pensjonsforsikring (unn-
tatt finansiell formidling, erstatningsoppgjør og 
forsikringsagenters virksomhet) som administra-
sjon av redningsoperasjoner og aktuarvirksomhet 

 
 Redningstjenester til sjøs grupperes under 52.222 

Redningstjeneste 
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66.3 Fondsforvaltningsvirksomhet 
 
66.30 Fondsforvaltningsvirksomhet 
 
 Omfatter portefølje- og formuesforvalting mot 

godtgjørelse for privatpersoner, næringslivet og 
andre som f.eks. forvaltningsselskaper for verdi-
papirfond, andre investeringsselskaper og pen-
sjonskasser 

 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE L 
 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EI-

ENDOM 
 
 Omfatter bortforpaktere, agenter og/eller 

meglere på ett eller flere av følgende områ-
der: kjøp eller salg av fast eiendom, utleie av 
fast eiendom, annen virksomhet i forbindel-
se med fast eiendom som f.eks. taksering av 
fast eiendom og oppdrag som deponerings-
agent i forbindelse med fast eiendom. Virk-
somhet i dette hovednæringsområde kan ut-
øves på egen eller leid eiendom og kan skje 
på honorar- eller kontraktbasis.  

 
 Omfatter også oppføring av bygg kombinert 

med opprettholdelse av eierskap eller utlån 
av slike bygg og forvaltere av fast eiendom. 

 
68 Omsetning og drift av fast eiendom 
 
68.1 Kjøp og salg av egen fast eiendom 
 
68.10 Kjøp og salg av egen fast eiendom 
 
 Omfatter kjøp og salg av egen eller leid fast eien-

dom: leiegårder, boliger, bygninger som ikke 
brukes til beboelse, herunder utstillingshaller, la-
gerbygg, butikksentra og jordeiendommer 

 
 Omfatter også inndeling av fast eiendom i parsel-

ler, uten jordforbedring 
 
 Utvikling av byggeprosjekter for salg grupperes 

under 41.10 Utvikling av byggeprosjekter 
 
 Inndeling av fast eiendom i tillegg til jordforbedring 

grupperes under 42.99 Bygging av andre anlegg 
ikke nevnt annet sted 

 
68.2 Utleie av egen eller leid fast eiendom 
 
68.20 Utleie av egen eller leid fast eiendom 
 
 Omfatter utleie av og virksomhet i forbindelse 

med egen eller leid fast eiendom som leiegårder, 
boliger og bygninger som ikke brukes til beboel-
sesformål herunder utstillingshaller, lagerbyg-

ninger og jordeiendommer og formidling av boli-
ger og møblerte eller umøblerte leiligheter til mer 
permanent bruk, vanligvis på månedlig eller årlig 
basis 

 
 Omfatter også drift av plasser for mobile beboel-

sesbrakker 
 
 Drift av hoteller, suitehoteller, pensjonater, cam-

pingplasser og lignende fasiliteter til korttidsopp-
hold grupperes under 55 Overnattingsvirksomhet 

 
 Drift av suitehoteller og tilsvarende overnattingsfa-

siliteter grupperes under 55.10 Hotellvirksomhet 
 
68.201 Borettslag 
 
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom 

ellers 
 
 Omfatter også apartementsleiligheter og utleie av 

jordbruksarealer og -eiendommer 
 
68.3 Omsetning og drift av fast eiendom 

på oppdrag 
68.31 Eiendomsmegling 
 
 Omfatter eiendomsmegleres virksomhet i forbin-

delse med fast eiendom: formidling av kjøp, salg 
og utleie av fast eiendom på honorar- eller kont-
raktbasis, rådgivning og taksering i forbindelse 
med kjøp, salg og utleie av fast eiendom på hono-
rar- eller kontraktbasis og deponeringsagentvirk-
somhet i forbindelse med fast eiendom 

 
 Juridisk tjenesteyting grupperes under 69.10 Juri-

disk tjenesteyting 
 
68.32 Eiendomsforvaltning 
 
 Juridisk tjenesteyting grupperes under 69.10 Juri-

disk tjenesteyting 
 
 Tjenesteyting i forbindelse med eiendomsfasiliteter 

(kombinasjon av tjenesteytelser som f.eks. alminne-
lig innendørs rengjøring, vedlikehold og mindre re-
parasjoner, fjerning av avfall, vakt- og sikkerhets-
tjeneste) grupperes under 81.10 Kombinerte tjenes-
ter tilknyttet eiendomsdrift 

 
 Forvaltning av fasiliteter som militærleire, fengsler 

og andre fasiliteter (unntatt eiendomsforvaltning) 
grupperes under 81.10 Kombinerte tjenester til-
knyttet eiendomsdrift 

 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE M 
 FAGLIG, VITENSKAPELIG OG TEKNISK  
 TJENESTEYTING 
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 Omfatter spesialisert faglig, vitenskapelig og 
teknisk tjenesteyting. Disse tjenestene krever 
en høy utdanning og stiller spesialisert kunn-
skap og spesielle ferdigheter til rådighet for 
brukerne. 

 
69 Juridisk og regnskapsmessig tjenes-

teyting 
 
 Omfatter representasjon av den ene parts 

interesser overfor en annen part i saker, som 
eventuelt er innbrakt for domstol eller andre 
rettslige instanser; denne virksomheten ut-
øves av eller under tilsyn av advokater, f.eks. 
rådgiving og representasjon i sivile saker, 
straffesaker og arbeidskonflikter. 

 
 Omfatter også utferdigelse av juridiske do-

kumenter som f.eks. stiftelsesoverenskoms-
ter, interessentskapskontrakter og lignende 
dokumenter i forbindelse med stiftelse av 
selskaper, patenter og opphavsrett, utferdi-
gelse av skjøter, testamenter, båndleggelses-
dokumenter mv. samt annen virksomhet 
som utøves av notarius publicus, fogder, 
voldgifts-dommere, oppmenn mv. Bokfø-
rings- og revisjonsvirksomhet som f.eks. re-
visjon av bokholderi, utvikling av regnskaps-
systemer og utarbeiding av regnskaper og 
bokføring inkluderes også. 

 
69.1 Juridisk tjenesteyting 
 
69.10 Juridisk tjenesteyting 
 
 Omfatter representasjon av den ene parts interes-

ser overfor den annen part i saker, som eventuelt 
er innbrakt for domstoler eller andre rettslige in-
stanser. Denne virksomhet utøves av eller under 
tilsyn av advokater som rådgivning og represen-
tasjon i sivile saker, straffesaker og arbeidskon-
flikter, generell juridisk rådgivning, utferdigelse 
av juridiske dokumenter: stiftelsesoverens-
komster, interessentskapskontrakter og lignende 
dokumenter i forbindelse med stiftelse av selska-
per, patenter og opphavsrett, utferdigelse av skjø-
ter, testamenter, båndleggelsesdokumenter mv. 
og annen virksomhet som utøves av notarius pub-
licus, fogder, voldgiftsdommere, oppmenn mv. 

 
 Domstolenes virksomhet grupperes under 84.23 

Retts- og fengselsvesen 
 
69.2 Regnskap, revisjon og skatteråd-

givning 
 
69.20 Regnskap, revisjon og skatteråd-

givning 

 Omfatter bokføring av kommersielle transaksjo-
ner for virksomheter og andre, oppstilling eller 
revisjon av årsregnskaper, revisjon av regnskaper 
og påføring av revisjonspåtegning, utfylling av 
selvangivelser for privatpersoner og virksomheter 
og rådgivning og representasjon for klienter over-
for skattemyndighetene 

 
 Behandling og tabulering av data grupperes under 

63.11 Databehandling, datalagring og tilknyttede 
tjenester 

 
 Bedriftsrådgivning som f.eks. utvikling av regn-

skapssystemer og budsjettkontrollprosedyrer grup-
peres under 70.22 Bedriftsrådgivning og annen 
administrativ rådgivning 

 
 Inkassovirksomhet grupperes under 82.91 Inkasso- 

og kredittopplysningsvirksomhet 
 
69.201 Regnskap og bokføring 
 
69.202 Revisjon 
 
69.203 Skatterådgivning 
 
70 Hovedkontortjenester, administrativ 

rådgivning 
 
 Omfatter rådgivning og bistand til virksom-

heter og andre organisasjoner om forvalt-
ningsspørsmål som f.eks. strategisk og orga-
nisatorisk planlegging, finansiell planlegging 
og budsjettering, markedsføringsspørsmål og 
-politikk, politikk, praksis og planlegging 
vedrørende personale, produksjonsplanleg-
ging og kontrollplanlegging. 

 
 Omfatter også tilsyn med og styring av andre 

enheter i selskapet eller foretaket, dvs. ho-
vedkontorvirksomhet. 

 
70.1 Hovedkontortjenester 
 
70.10 Hovedkontortjenester 
 
 Omfatter tilsyn med og styring av andre enheter i 

selskapet eller foretaket, ivaretakelse av den stra-
tegiske og organisatoriske planleggingen og be-
slutningstakingen i selskapet eller foretaket. En-
heter i denne næringsgruppen utøver operasjonell 
kontroll og styrer den daglige driften i de tilknyt-
tede enhetene, medregnet virksomheten til ho-
vedkontorer og sentraliserte administrasjonskon-
torer, felleskontorer og distrikts- og regionskonto-
rer 
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 Aktiviteter som utøves av holdingselskaper og som 
ikke ivaretar styring grupperes under 64.20 Hol-
dingselskaper 

 
70.2 Administrativ rådgivning 
 
70.21 PR og kommunikasjonstjenester 
 
 Omfatter rådgivning, veiledning og bistand til 

virksomheter og andre organisasjoner vedrørende 
PR-arbeide og kommunikasjon 

 
 Reklamebyrå og salg av reklameplass i media grup-

peres under 73.1 Annonse- og reklamevirksomhet 
 
 Markedsanalyse og offentlig meningsmåling grup-

peres under 73.20 Markeds- og opinionsundersøkel-
ser 

 
70.22 Bedriftsrådgivning og annen  

administrativ rådgivning 
 
 Omfatter rådgivning, veiledning og bistand til 

virksomheter og organisasjoner vedrørende for-
valtningsspørsmål som f.eks. strategisk og organi-
satorisk planlegging i virksomheter, reorganise-
ring av forretningsprosedyrer, endringshåndte-
ring/endringsledelse, kostnadsreduksjon og an-
nen finansiell politikk, praksis og planlegging 
vedrørende personale, godtgjørelse og pensjons-
strategier, produksjonsplanlegging og kontroll-
planlegging. Kan omfatte rådgivning, veiledning 
og bistand til private og offentlige virksomheter 
vedrørende lobbyvirksomhet, utvikling av regn-
skapsprosedyrer, programmer til kostnadsregn-
skap, budsjettkontrollprosedyrer, rådgivning og 
bistand til private og offentlige virksomheter ved-
rørende planlegging, organisasjon, rasjonalise-
ring, kontroll, ledelsesinformasjon mv. 

 
 Utvikling av programvare til regnskapssystemer 

grupperes under 62.01 Programmeringstjenester 
 
 Juridisk bistand og representasjon grupperes under 

69.10 Juridisk tjenesteyting 
 
 Regnskap, revisjon og skatterådgivning grupperes 

under 69.20 Regnskap, revisjon og skatterådgiv-
ning 

 
 Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 

hhv. 71.11 Arkitektvirksomhet og 71.12 Teknisk 
konsulentvirksomhet 

 
 Rådgivningsvirksomhet innenfor miljø, agronomi, 

sikkerhet o.l. grupperes under 74.909 Annen faglig, 
vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt an-
net sted 

 Medvirkning ved tilsetting eller rekruttering av 
overordnet personale grupperes under 78.10 Re-
kruttering og formidling av arbeidskraft 

 
 Rådgivning i forbindelse med utdanning grupperes 

under 85.60 Tjenester tilknyttet undervisning 
 
71 Arkitektvirksomhet og teknisk konsu-

lentvirksomhet, og teknisk prøving 
og analyse 

 
 Omfatter arkitektvirksomhet, ingeniørvirk-

somhet, prosjekteringsarbeide, tilsyn med 
byggearbeider og undersøkelser og kartleg-
ging. 

 
 Omfatter også fysisk, kjemisk og annen ana-

lytisk testing. 
 
71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsu-

lentvirksomhet 
 
 Omfatter arkitektvirksomhet, ingeniørvirk-

somhet, prosjekteringsarbeide, tilsyn med 
byggearbeider og kartlegging o.l. 

 
71.11 Arkitektvirksomhet 
 
 Omfatter arkitektrådgivning, bygningstegning og 

prosjekteringsarbeide, byplanlegging og land-
skapsarkitektur 

 
 EDB-konsulenters virksomhet grupperes under hhv. 

62.02 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjons-
teknologi og 62.09 Andre tjenester tilknyttet infor-
masjonsteknologi 

 
 Interiørarkitekters virksomhet grupperes under 

74.103 Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interi-
ørkonsulentvirksomhet 

 
71.111 Plan- og reguleringsarbeid 
 
 Omfatter tjenester tilknyttet utarbeidelse av pla-

ner og forslag til plassering av veier, bygninger og 
parkeringsplasser. Omfatter alle typer byggverk 
og open-space projects 

 
71.112 Arkitekttjenester vedrørende bygg-

verk 
 
 Omfatter skjematiske utformingstjenester knyttet 

til formål, krav til romstørrelse, budsjettbegrens-
ninger og tidsplaner, forberedelse av skisser, in-
kludert etasjeplaner, tomteplaner og utvendig ut-
seende. Tjenester tilknyttet utforming, dvs. mer 
presise illustrasjoner av utformingskonseptet in-
nendørs, form, materialbruk, strukturelle,  
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mekaniske og elektriske systemer som skal bru-
kes, samt sannsynlige bygge- og anleggskostna-
der. Tjenester i forbindelse med sluttføring av ut-
formingen består av tegninger og skriftlige spesi-
fikasjoner som er så detaljerte at de egner seg for 
anbud og bygging 

 
 Omfatter også rådgivning til kunden under an-

budsrunden 
 
71.113 Landskapsarkitekttjenester 
 
 Omfatter tjenester for forberedelse og modifise-

ring av terreng, som f.eks. rydde- og regulerings-
planer, utredning innen drenering, erosjon og av-
leiring, planer for utendørs sprinklersystemer, be-
varing av murer, gjerder og lignende 

 
 Omfatter også planer for å gjøre områder bedre 

tilgjengelige, f.eks. ved utendørs belysning, skil-
ting, stier og veier  

 
71.12 Teknisk konsulentvirksomhet 
 
 Omfatter ingeniørvirksomhet, prosjekteringsar-

beide, tilsyn med byggearbeider, undersøkelser 
og kartlegging o.l. herunder teknisk prosjektering 
og planlegging for prosjekter som omfatter inge-
niørarbeider, vannbyggingsteknikk, veibygging, 
utarbeidelse og gjennomføring av prosjekter ved-
rørende elektroteknikk, gruveingeniørvirksomhet, 
kjemiingeniørvirksomhet, maskinteknikk, system-
utvikling, sikkerhetsteknikk, vannforvaltnings-
prosjekter, utarbeidelse av prosjekter vedrørende 
aircondition, kjøleteknikk, sunnhets- og forurens-
ningskontroll, støydemping mv., maskinkonstruk-
sjon og industriell design, geofysiske, geologiske 
og seismografiske undersøkelser, geodetiske må-
linger: land- og grensemålinger, hydrologiske må-
linger, målinger under jordoverflaten og aktivite-
ter vedrørende kartografiske og territoriale data 

 
 Prøveboringer i forbindelse med gruvedrift gruppe-

res under hhv. 09.101 Boretjenester tilknyttet ut-
vinning av råolje og naturgass og 09.90 Tjenester 
tilknyttet annen bergverksdrift 

 
 Utvikling og utgivelse av tilhørende programvare 

grupperes under hhv. 58.29 Utgivelse av annen 
programvare og 62.01 Programmeringstjenester 

 
 EDB-konsulenters virksomhet grupperes under hhv. 

62.02 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjons-
teknologi og 62.09 Andre tjenester tilknyttet infor-
masjonsteknologi 

 
 Teknisk prøving grupperes under 71.20 Teknisk 

prøving og analyse 
 

 Forskning og utvikling i forbindelse med ingeniør-
virksomhet grupperes under 72.1 Forskning og 
utviklingsarbeide innen naturvitenskap og teknikk 

 
 Industridesign grupperes under 74.101 Industride-

sign, produktdesign og annen teknisk designvirk-
somhet 

 
 Fotografering fra luften grupperes under 74.20 

Fotografvirksomhet 
 
71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet 
 
 Omfatter ingeniørtjenester eller prosjektleder-

tjenester i forbindelse med utforming, planer for 
utførelse, og studier relatert til alle typer bygge-
prosjekter 

 
71.122 Geologiske undersøkelser 
 
 Omfatter geologiske, geofysiske, geokjemiske og 

andre vitenskapelige konsulenttjenester i forbin-
delse med lokalisering av mineralavleiringer, olje 
og gass og grunnvann, blant annet ved å stude-
re/-undersøke jordoverflaten, fjellstrukturer og -
formasjoner og tjenester i forbindelse med mine-
ralutvinning 

 
 Omfatter også utarbeiding av kart, landmåling 

mv. 
 
 Leteboring etter olje og gass grupperes under 

09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje 
og naturgass 

 
71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 
 
 Omfatter ingeniørtjenester innenfor kraft og 

energi, samferdsel, vann, kloakk og drenering, 
industri og produksjon, telekommunikasjon og 
kringkasting mv. og generelle rådgivende ingeni-
ørtjenester, herunder rådgivning vedrørende 
prinsipper og metoder innen ingeniørbransjen når 
dette gjøres uavhengig av et ingeniørprosjekt, 
inklusiv policyanalyse og undersøkelse og revisjon 
av forskrifter; ekspertuttalelser/ vitneuttalelser 

 
 Omfatter også maskinteknisk, bilteknisk, 

kjemiteknisk og annen teknisk rådgiving, oljevern 
mv. 

 
71.2 Teknisk prøving og analyse 
 
71.20 Teknisk prøving og analyse 
 
 Omfatter fysisk, kjemisk og annen analytisk tes-

ting av alle typer materialer og produkter, herun-
der akustisk testing og vibrasjonstesting, testing 
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av mineralers sammensetning og renhet mv., tes-
ting og undersøkelser i forbindelse med nærings-
middelhygiene, herunder veterinærkontroll in-
nenfor næringsmiddelproduksjon, testing av ma-
terialers fysiske karakteristikk og prestasjoner 
som f.eks. styrke, tykkelse, holdbarhet, radioakti-
vitet mv., egnethet og prestasjonstesting av ma-
skiner som motorer, biler, elektrisk utstyr mv., 
radiografisk testing av sveising/fuging, analyse, 
testing og måling av miljøindikatorer som luft- og 
vannforurensing mv., typegodkjenning av pro-
dukter, herunder forbruksvarer, motorkjøretøyer, 
fly, trykkbeholdere, atomanlegg mv., periodisk 
sikkerhetstesting av motorkjøretøyer, testing ved 
hjelp av modeller (av fly, skip, demninger mv.), 
drift av politilaboratorier; sertifisering og klassifi-
sering  

 
 Testing av animalske prøver grupperes under 75.00 

Veterinærtjenester 
 
 Diagnostisk bildedannelse, testing og analyse av 

medisinske og dentale prøver grupperes under 86 
Helsetjenester 

 
72 Forskning og utviklingsarbeid 
 
 Omfatter virksomhet innenfor tre typer 

forskning og utvikling; 1) grunnforskning: 
eksperimentelt eller teoretisk arbeid hoved-
sakelig med henblikk på å tilegne seg ny 
kunnskap om fenomeners og observerbare 
forholds grunnleggende elementer uten spe-
sifikk anvendelse for øyet; 2) anvendt forsk-
ning: virksomhet av original karakter med 
henblikk på å tilegne seg ny kunnskap rettet 
mot et spesifikt mål; 3) eksperimentell utvik-
ling: systematisk arbeide, som med utgangs-
punkt i eksisterende kunnskap ervervet fra 
forskning og/eller praktisk erfaring tar sikte 
på å utvikle nye materialer, produkter og 
innretninger, innføre nye prosesser og sys-
temer og i vesentlig omfang forbedre eksis-
terende produkter, prosesser og systemer. 
Forskning og utviklingsarbeid i denne 
næringen er delt i to kategorier: naturviten-
skap og teknikk og samfunnsvitenskap og 
humanistiske vitenskaper. 

 
 Markedsanalyser grupperes under 73.20  

Markeds- og opinionsundersøkelser 
 

72.1 Forskning og utviklingsarbeid innen 
naturvitenskap og teknikk 
 

 Omfatter grunnforskning, anvendt forskning 
og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og 
teknikk. 

72.11 Forskning og utviklingsarbeid innen 
bioteknologi 

 
 Omfatter forskning og utviklingsarbeid innen 

bioteknologi, forskning og utviklingsarbeid innen 
DNA: genomikk, farmagenetikk, genprøver, DNA-
sekvensering/ syntese/ fordypning og genteknikk; 
forskning og utviklingsarbeid innen proteiner og 
molekyler (de funksjonelle blokker): protein 
/peptidsekvensering/ syntese, lipid/protein/ gly-
koteknikk, proteomikk, hormoner og vekstfakto-
rer, cellereseptorer/ signalring/ feromoner; forsk-
ning og utviklingsarbeid innen celle- og vevskul-
tur og -teknikk: celle-/vevskultur, vevsteknikk, 
kryssing, cellefusjon, vaksine, immunstimulatorer, 
embryomanipulasjon; forskning og utviklingsar-
beid innen prosessbioteknologi: bioreaktorer, 
fermentering, biobearbeiding, bioutvinning, 
bioavsvovling, biologisk pulpproduksjon, bio-
filtrering, biologisk regenerasjon; forskning og 
utviklingsarbeid innen subcellulære organismer: 
genterapi, virus og vektorer 

 
72.19 Annen forskning og annet utviklings-

arbeid innen naturvitenskap og tek-
nikk 

 
 Omfatter forskning og utviklingsarbeid innen 

naturvitenskap og teknikk (unntatt bioteknolo-
gisk forskning og utviklingsarbeid), forskning og 
utvikling innen naturvitenskap, teknikk og tekno-
logi, medisin, jordbruk, tverrfaglig forskning og 
utvikling hovedsakelig innen naturvitenskap og 
teknikk 

 
72.2 Forskning og utviklingsarbeid innen 

samfunnsvitenskap og humanistiske 
fag 

 
72.20 Forskning og utviklingsarbeid innen 

samfunnsvitenskap og humanistiske 
fag 

 
 Omfatter forskning og utviklingsarbeid innen 

samfunnsvitenskap og humanistiske fag og tverr-
faglig forskning hovedsakelig innen samfunnsvi-
tenskap og humanistiske fag 

 
 Markedsanalyse grupperes under 73.20 Markeds- 

og opinionsundersøkelser 
 
73 Annonse- og reklamevirksomhet og 

markedsundersøkelser 
 
73.1 Annonse- og reklamevirksomhet 
 
73.11 Reklamebyråer 
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 Omfatter mange former for reklamevirksomhet 
(enten av egenproduksjon eller av underleveran-
dører), herunder rådgivning, kreativ virksomhet, 
produksjon av reklamemateriell og kjøp. Herun-
der: tilrettelegging og gjennomføring av reklame-
kampanjer dvs. utforming og plassering av rekla-
mer i aviser, magasiner, radio og tv, på Internett 
og i andre media, utforming og plassering av 
utendørs reklame, f.eks. reklametavler, plakater, 
vindusutstilling, innredning av utstillingslokaler, 
plassering av reklame på biler og busser mv., luft-
reklame, distribusjon eller levering av reklame-
materiell eller vareprøver, anskaffelse av stativer 
og andre innretninger for oppsetting av reklame, 
gjennomføring av markedsføringskampanjer og 
annen reklamevirksomhet med henblikk på å til-
trekke og beholde kunder, markedsføring av va-
rer, markedsføring på salgsstedet, uadresserte re-
klameforsendelser og markedsføringsrådgivning 

 
 Utgivelse av reklamemateriell grupperes under 

58.19 Forlagsvirksomhet ellers 
 
 Produksjon av reklameinnslag til radio, fjernsyn og 

film grupperes under 59.11 Produksjon av film, vi-
deo og fjernsynsprogrammer 

 
 Markedsanalyse grupperes under 73.20 Markeds- 

og opinionsundersøkelser 
 
 Reklamefotografering grupperes under 74.20 Foto-

grafvirksomhet 
 
 Mailingvirksomhet grupperes under 82.19 Fotoko-

piering, forberedelse av dokumenter og andre spesi-
elle kontortjenester 

 
 Organisering av kongresser, messer og utstillinger 

grupperes under 82.30 Kongress-, messe- og utstil-
lingsvirksomhet 

 
73.12 Medieformidlingstjenester 
 
 Omfatter medierepresentasjon, dvs. salg av tid og 

plass til forskjellige reklamemedier 
 
 PR-arbeid grupperes under 70.21 PR og kommuni-

kasjonstjenester 
 
 Salg av reklametid og -plass direkte fra utgiveren 

grupperes under de respektive næringer 
 
73.2 Markeds- og opinionsundersøkelser 
 
73.20 Markeds- og opinionsundersøkelser 
 
 Omfatter undersøkelse av markedet med henblikk 

på forståelse, oppmerksomhet, aksept for og 
kjennskap til varer og tjenester og forbrukernes 
innkjøpsvaner med henblikk på å fremme salg og 

utvikle nye varer og tjenester; herunder statistiske 
analyser av resultatene, offentlig meningsmåling 
om politiske, økonomiske og sosiale spørsmål 
samt statistisk analyse av dette 

 
74 Annen faglig, vitenskapelig og  

teknisk virksomhet 
 
 Omfatter levering av faglige, vitenskapelige 

og tekniske tjenester (unntatt juridisk bis-
tand, regnskap og revisjon, arkitekt- og ing-
eniørvirksomhet, teknisk testing og analyse, 
forvaltning og bedriftsrådgivning, forskning 
og utvikling og reklamevirksomhet). 

 
 Forfattere som utarbeider tekniske håndbøker 

eller annet materiell med teknisk innhold 
grupperes under 74.90 Annen faglig, vi-
tenskapelig og teknisk virksomhet  

 
74.1 Spesialisert designvirksomhet 
 
74.10 Spesialisert designvirksomhet 
 
 Omfatter designvirksomhet innenfor tekstiler, 

klær, sko, smykker og gull- og sølvvarer, møbler 
og andre interiørartikler og motevarer samt varer 
til personlig bruk og til bruk i husholdningen, 
grafisk design og interiørarkitektvirksomhet. In-
dustriell design som f.eks. å skape og utvikle de-
sign og spesifikasjoner som optimaliserer nytten, 
verdien og utseendet på produktet inkl. bestem-
melser av materialet, oppbyggingen, mekanis-
men, formen, fargen og finishen på produktet tatt 
i betraktning menneskelig karakteristikk og be-
hov, sikkerhet, markedsbehov og effektivitet i 
produksjonen, bruken og vedlikehold 

 
 Webdesign grupperes under 62.01 Programme-

ringstjenester 
 
 Arkitekt-og ingeniørvirksomhet grupperes under 

hhv. 71.11 Arkitektvirksomhet og 71.12 Teknisk 
virksomhet 

 
74.101 Industridesign, produktdesign og 

annen teknisk designvirksomhet 
 
 Omfatter produktutvikling og prosessutvikling, 

designvirksomhet innenfor tekstiler, klær, sko, 
smykker, gull- og sølvvarer, møbler, andre interi-
ørartikler, motevarer samt varer til personlig bruk 
og til bruk i husholdningen og rådgivning av de-
signere om spesifisering og eventuelt formgivning 
av industrielt forarbeidede produkter  

 
74.102 Grafisk og visuell kommunikasjons-

design 
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 Omfatter utforming av rent visuelle elementer, 
dvs. formgivning av og/eller rådgivning om spesi-
fisering og eventuelt grafiske designløsninger, 
herunder virksomhetsidentiteter og tilknyttede 
grafiske elementer, emballasjedesign, innen- og 
utendørs skilting, samt fysiske og digitale publi-
kasjoner 

 
74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og 

interiørkonsulentvirksomhet 
 
 Omfatter rådgivning utført av interiørarkitekter 

og romdesignere og spesifisering av innrednings-
arbeider i private hjem, foretak og institusjoner, 
samt i forbindelse med spesifikke begivenheter og 
produksjoner 

 
 Omfatter også innredning av butikker 
 
74.2 Fotografvirksomhet 
 
74.20 Fotografvirksomhet 
 
 Omfatter ervervsmessig fotografering og fotogra-

fering for private: portrettfotografering, f.eks. 
passfoto, skolefoto, bryllupsfoto mv., reklamefo-
tografering, fotografering for forlag, motefotogra-
fering, fotografering av fast eiendom eller foto-
grafering til turistformål, luftfotografering, video-
opptak av begivenheter: bryllup, møter mv., film-
fremkalling: fremkalling, kopiering og forstørring 
på basis av kundeinnleverte negativer og film, 
filmfremkallings- og fotokopieringslaboratorier, 
en-times-fotofremkallingsbutikker (ikke deler av 
fotobutikker), montering av diapositiver, kopie-
ring eller retusjering av fotografier og fotojourna-
listers virksomhet 

  
Omfatter også mikrofotografering av dokumenter 

 
 Fremkalling av film til filmbransjen og tv grupperes 

under 59.12 Etterarbeid knyttet tilproduksjon av 
film, video og fjernsynsprogrammer 

 
 Virksomhet vedrørende kartografiske og territoriale 

data grupperes under 71.122 Geologiske undersø-
kelser 

 
 Drift av fotoautomater med myntinnkast grupperes 

under 96.09 Personlig tjenesteyting ikke nevnt an-
net sted 

 
74.3 Oversettelses- og tolkevirksomhet 
 
74.30 Oversettelses- og tolkevirksomhet 
 
74.9 Annen faglig, vitenskapelig og  

teknisk virksomhet 

74.90 Annen faglig, vitenskapelig og tek-
nisk virksomhet 

 
 Omfatter en lang rekke tjenester som vanligvis 

leveres til kommersielle kunder, tjenester som 
krever omfattende faglige, vitenskapelige og tek-
niske ferdigheter og ikke faste, rutinemessige 
oppdrag som vanligvis er av kort varighet: eien-
domsmeglervirksomhet i forbindelse med 
næringseiendommer, dvs. mellomkomst ved kjøp 
og salg av små og mellomstore virksomheter her-
under også innenfor de liberale yrker, patentmeg-
lervirksomhet, meglingsvirksomhet unntatt meg-
ling innenfor fast eiendom og forsikring (antikvi-
teter, smykker mv.), kontroll av transportdoku-
menter og veiledning om fraktsatser, meteorolo-
giske målinger, sikkerhetsrådgivning, rådgivning 
innen agronomi, miljørådgivning, annen teknisk 
rådgivning, annen rådgivning enn arkitektrådgiv-
ning, ingeniørrådgivning og bedriftsrådgivning 

 
 Omfatter også agenter som på vegne av andre 

formidler engasjementer innen film, teaterpro-
duksjon eller annen fornøyelsesvirksomhet eller 
sportsarrangementer og salg av bøker, teaterstyk-
ker, kunstverker, fotografier mv. til forlag, produ-
senter mv. 

 
 Engroshandel med brukte motorkjøretøyer på auk-

sjon grupperes under 45.1 Handel med motorvog-
ner, unntatt motorsykler 

 
 Online auksjonsvirksomhet (detaljhandel) gruppe-

res under 47.91 Postordrehandel og handel via In-
ternett 

 
 Auksjonshandel med hus (detaljhandel ) grupperes 

under 47.99 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
 
 Eiendomsmeglervirksomhet grupperes under 68.31 

Eiendomsmegling 
 
 Regnskapsvirksomhet grupperes under 69.20 Regn-

skap, revisjon og skatterådgivning 
 
 Bedriftsrådgivning grupperes under 70.22 Bedrifts-

rådgivning og annen administrativ rådgivning 
 
 Arkitekt- og ingeniørvirksomhet grupperes under 

71.1 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirk-
somhet 

 
 Industri- og maskindesign grupperes under hhv. 

71.129  Annen teknisk  konsulentvirksomhet og 
74.101 Industridesign, produktdesign og annen 
teknisk designvirksomhet 
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 Veterinærkontroll av næringsmidler grupperes 
under 71.20 Teknisk prøving og analyse 

 
 Utforming av annonser og utarbeiding av reklamer 

grupperes under 73.11 Reklamebyråer 
 
 Fremskaffelse av stativer og andre oppsetningsan-

ordninger og -steder for reklame grupperes under 
73.11 Reklamebyråer 

 
 Organisering av kongresser, messer og utstillinger 

grupperes under 82.30 Kongress-, messe- og utstil-
lingsvirksomhet 

 
 Selvstendig auksjonærvirksomhet grupperes under 

82.99 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke 
nevnt annet sted 

 
 Forvaltning av lojalitetsprogrammer grupperes 

under 82.99 Annen forretningsmessig tjenesteyting 
ikke nevnt annet sted 

 
 Rådgivning om forbrukslån og gjeld grupperes 

under 82.99 Annen forretningsmessig tjenesteyting 
ikke nevnt annet sted 

 
74.901 Takseringsvirksomhet 
 
 Omfatter også taksering av dødsbo og konkurser 
 
74.902 Modellbyråvirksomhet 
 
74.903 Impresariovirksomhet 
 
 Omfatter tjenester ytet av agenter som på vegne 

av andre formidler engasjementer innenfor 
underholdning og sport 

 
74.909 Annen faglig, vitenskapelig og tek-

nisk virksomhet ikke nevnt annet 
sted 

 
 Omfatter tjenester som vanligvis leveres til kom-

mersielle kunder og som krever omfattende fagli-
ge, vitenskapelige og tekniske ferdigheter. Er ikke 
faste, rutinemessige oppdrag som vanligvis er av 
kort varighet. 

 
 Inkluderer eiendomsmeglervirksomhet i forbin-

delse med næringseiendommer, dvs. mellom-
komst ved kjøp og salg av små og mellomstore 
virksomheter herunder også innenfor de liberale 
yrker, patentmegler, meglervirksomhet unntatt 
megling innenfor fast eiendom og forsikring (an-
tikviteter, smykker mv.), kontroll av transportdo-
kumenter og veiledning om fraktsatser, meteoro-
logiske målinger, sikkerhetsrådgivning, rådgiv-
ning innen agronomi, miljørådgivning, annen 
teknisk rådgivning, annen rådgivning enn arki-

tektrådgivning, ingeniørrådgivning og bedrifts-
rådgivning 

 
 Omfatter også agenter som på vegne av andre 

formidler salg av bøker, teaterstykker, kunstver-
ker, fotografier mv. til forlag, produsenter mv. 

 
75 Veterinærtjenester 
 
 Omfatter pleie av husdyr og kjæledyr og 

utøves av utdannede veterinærer på dyre-
hospitaler eller i forbindelse med besøk på 
gårder, hundekenneler eller i private hjem, i 
egne konsultasjonslokaler og operasjonsstuer 
eller annet sted. 

 
 Omfatter også syketransport av dyr. 
 
75.0 Veterinærtjenester 
 
75.0 Veterinærtjenester 
 
 Omfatter pleie av husdyr og kjæledyr og utøves 

av utdannede veterinærer på dyrehospitaler eller i 
forbindelse med besøk på gårder, hundekenneler 
eller i private hjem, i egne konsultasjonslokaler 
og operasjonsstuer eller annet sted 

 
 Omfatter også dyrlegeassistenter og annet hjelpe-

personell, klinisk-patologisk og annen diagnostisk 
virksomhet forbundet med dyr og syketransport 
av dyr 

 
 Pensjonater for husdyr uten veterinærbehandling 

grupperes under 01.62 Tjenester tilknyttet husdyr-
hold 

 
 Saueklipping grupperes under 01.62 Tjenester 

tilknyttet husdyrhold 
 
 Avløservirksomhet, beiteutleie og fjørfekastrering 

grupperes under 01.62 Tjenester tilknyttet husdyr-
hold 

 
 Inseminasjon av dyr grupperes under 01.62 Tjenes-

ter tilknyttet husdyrhold 
 
 Pleie av kjæledyr uten dyrlegebehandling grupperes 

under 96.09 Personlig tjenesteyting ikke nevnt an-
net sted 

 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE N 
 FORRETNINGSMESSIG TJENESTE-

YTING 
 
 Omfatter en rekke tjenester som støtter ge-

nerelle forretningsområder. Disse tjenestene 
skiller seg fra tjenestene i næringshovedom-
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råde M ved at hovedformålet ikke er å over-
føre spesialisert kunnskap. 

 
77 Utleie og leasingvirksomhet 
 
 Omfatter utleie og leasing av materielle og 

ikke-finansielle immaterielle aktiva herunder 
en lang rekke varer som f.eks. biler, datama-
skiner, forbruksvarer og industrimaskiner og 
-utstyr til forbrukere mot en periodisk utleie- 
eller leasingbetaling. Den er inndelt i (1) ut-
leie av motorkjøretøyer, (2) utleie av fritids- 
og sportsutstyr og utstyr til personlig bruk og 
til husholdningsbruk, (3) leasing av annet 
materiell og utstyr av en slik type som bru-
kes til næringsvirksomhet herunder trans-
portutstyr og (4) leasing av ikke-finansielle 
immaterielle aktiva. Omfatter kun operasjo-
nell leasing. 

 
 Omfatter også bruk av aktiva som for ek-

sempel patenter, varemerker og franchiseav-
taler hvor det betales royalty eller lisensav-
gift til eier av aktiva. 

 
 Finansiell leasing grupperes under 64.91 Fi-

nansiell leasing 
 
 Utleie av fast eiendom grupperes under 

næringshovedområde L Omsetning og drift av 
fast eiendom 

 
 Utleie av utstyr med personell grupperes i de 

relevante kategoriene ut ifra hva slags virk-
somhet dette utstyret brukes i, f.eks. bygge- og 
anleggsvirksomhet (næringshovedområde F), 
transport (nærings-hovedområde H) 

 
77.1 Utleie og leasing av motorvogner 
 
77.11 Utleie og leasing av biler og andre 

lette motorvogner 
 
 Omfatter utleie og operasjonell leasing av følgen-

de kjøretøyer: personbiler og andre lette motor-
kjøretøyer uten fører 

 
 Utleie eller leasing av biler eller lette motorvogner 

med fører grupperes under 49.392 Turbiltransport 
 
77.12 Utleie og leasing av lastebiler 
 
 Utleie og operasjonell leasing av følgende kjøre-

tøyer: lastebiler, tilhengere, tunge motorvogner 
(over 3,5 t) og fritidskjøretøyer 

 

 Utleie eller leasing av tunge lastebiler eller lastebiler 
med fører grupperes under 49.41 Godstransport på 
vei 

 
77.2 Utleie og leasing av husholdningsva-

rer og varer til personlig bruk 
 
 Omfatter utleie av husholdningsvarer og 

varer til personlig bruk samt utleie av fritids- 
og sportsutstyr og videofilm. Virksomheten 
omfatter vanligvis korttidsutleie av varer, 
selv om varer i visse tilfeller kan leases for 
lengre tid. 

 
77.21 Utleie og leasing av sports- og fri-

tidsutstyr 
 
 Omfatter utleie av varer til fritid og sport: lystbå-

ter, kanoer, seilbåter, sykler, strandstoler og para-
soller, ski og annet sportsutstyr 

 
 Utleie av lystbåter og seilbåter med besetning grup-

peres under hhv. 50.10 Sjøfart og kysttrafikk med 
passasjerer og 50.30 Passasjertransport på elver og 
innsjøer 

 
 Utleie av videofilm og DVD grupperes under 77.22 

Utleie av videofilm, DVD og lignende 
 
 Utleie av andre varer til bruk i husholdningen og til 

personlig bruk grupperes under 77.29 Utleie og lea-
sing av andre husholdningsvarer og varer til per-
sonlig bruk  

 
 Utleie av utstyr til fritid og rekreasjonsformål som 

en integrert del av rekreasjonsfasiliteter grupperes 
under 93.299 Fritidsvirksomhet ellers 

 
77.22 Utleie av videofilm, DVD og lignende 
 
 Omfatter utleie av videofilm, grammofonplater, 

CD-plater, DVD mv. 
 
77.29 Utleie og leasing av andre hushold-

ningsvarer og varer til personlig bruk 
 
 Omfatter utleie av alle former for varer til bruk i 

husholdningen og til personlig bruk eller til virk-
somheter (unntatt fritids- og sportsutstyr): teksti-
ler, klær og skotøy, møbler, keramikk og glass, 
kjøkkenartikler og dekketøy, elektriske artikler og 
husholdningsartikler, smykker, gull- og sølvvarer, 
musikkinstrumenter, sceneutstyr og kostymer, 
bøker, tidsskrifter og ukeblad, maskiner og utstyr 
til bruk for amatører eller til hobbybruk, f.eks. 
verktøy til reparasjoner i hjemmet, blomster og 
planter og elektronisk utstyr til bruk i hushold-
ningen 
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 Utleie av biler, lastebiler, tilhengere og fritidskjøre-
tøyer uten fører grupperes under 77.1 Utleie og lea-
sing av motorvogner 

 
 Utleie av varer til fritid og sport grupperes under 

77.21 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 
 
 Utleie av videofilm og DVD grupperes under 77.22 

Utleie av videofilm, DVD og lignende 
 
 Utleie av kontormøbler grupperes under 77.33 

Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner 
 
 Utleie av motorsykler og campingvogner uten fører 

grupperes under 77.39 Utleie og leasing av andre 
maskiner, utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 

 
 Utleie av dekketøy og arbeidsklær o.l. fra vaskerier 

grupperes under 96.01 Vaskeri- og renserivirksom-
het 

 
77.3 Utleie og leasing av andre maskiner 

og annet utstyr og materiell 
 
77.31 Utleie og leasing av landbruksmaski-

ner og -utstyr 
 
 Omfatter utleie og operasjonell leasing av jord-

bruks- og skogbruksmaskiner samt -utstyr uten 
personale og utleie av produkter produsert av en-
heter i næringsgruppe 28.30 som f.eks. jordbruks-
traktorer mv. 

 
 Utleie av jordbruks- og skogbruksmaskiner med 

personell grupperes under hhv. 01.61 Tjenester til-
knyttet planteproduksjon og 02.40 Tjenester til-
knyttet skogbruk 

 
77.32 Utleie og leasing av bygge- og an-

leggsmaskiner og -utstyr 
 
 Omfatter utleie og operasjonell leasing av bygge- 

og anleggsmaskiner uten personell: kraner, stilla-
ser og arbeidsplattformer uten oppsetting og de-
montering 

 
 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell 

grupperes under 43.99 Annen spesialisert bygge- og 
anleggsvirksomhet 

 
77.33 Utleie og leasing av kontor- og data-

maskiner 
 
 Omfatter utleie og operasjonell leasing av kon-

tormaskiner og -utstyr uten personell: datamaski-
ner og tilleggsutstyr, kopieringsmaskiner, skrive-
maskiner og tekstbehandlingsmaskiner, bokhol-
derimaskiner og tilhørende utstyr som kassaappa-

rater, elektroniske regnemaskiner mv. og kon-
tormøbler 

 
77.34 Utleie og leasing av sjøtransportma-

teriell 
 
 Omfatter utleie og operasjonell leasing av skip og 

båter uten fører 
 
 Utleie av skip og båter med fører grupperes under 

næring 50 Sjøfart 
 
 Utleie av fritidsbåter grupperes under 77.21 Utleie 

og leasing av sports- og fritidsutstyr 
 
77.35 Utleie og leasing av lufttransportma-

teriell 
 
 Omfatter utleie og operasjonell leasing av luftfar-

tøyer uten personell: fly og luftballonger 
 
 Utleie av luftfartøyer med personell grupperes un-

der næring 51 Lufttransport 
 
77.39 Utleie og leasing av andre maskiner 

og annet utstyr og materiell ikke 
nevnt annet sted 

 
 Omfatter utleie og operasjonell leasing uten per-

sonell av annet materiell og utstyr som virksom-
heter normalt bruker som kapitalgoder: motorer, 
turbiner, verktøymaskiner, utstyr til gruvedrift og 
oljeutvinning, radio-, tv- og kommunikasjonsut-
styr, utstyr til filmproduksjon, måle- og kontroll-
utstyr, annet vitenskapelig utstyr samt utstyr til 
handel og industri; utleie og operasjonell leasing 
av landtransportmateriell (unntatt av motorkjøre-
tøyer) uten fører: motorsykler, campingvogner og 
tilhengere mv. og jernbanemateriell 

 
 Omfatter også utleie av beboelses- eller kontor-

brakker, dyr (f.eks. buskap og veddeløpshester), 
containere og paller 

 
 Utleie av sykler grupperes under 77.21 Utleie og 

leasing av sports- og fritidsutstyr 
 
 Utleie av jordbruks- og skogbruksmaskiner samt -

utstyr grupperes under 77.31 Utleie og leasing av 
landbruksmaskiner og -utstyr 

 
 Utleie av bygge- og anleggsmateriell grupperes 

under 77.32 Utleie og leasing av bygge- og an-
leggsmaskiner og -utstyr 

 
 Utleie av kontormaskiner og -utstyr, herunder 

datamaskiner grupperes under 77.33 Utleie og lea-
sing av kontor- og datamaskiner 
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77.4 Leasing av immateriell eiendom og 
lignende produkter, unntatt opp-
havsrettsbeskyttede verker 

 
77.40 Leasing av immateriell eiendom og 

lignende produkter, unntatt opp-
havsrettsbeskyttede verker 

 
 Omfatter andres bruk av ikke-finansielle aktiva, 

som det er betalt royalty eller lisensavgift for til 
eieren av aktiva. Bruken av slike aktiva kan ha 
forskjellig form, f.eks. tillatelse til reproduksjon, 
til bruk i påfølgende prosesser eller produkter, 
drift av virksomheter i henhold til franchiseavtale 
mv. De nåværende eierne kan ha skapt aktivaene. 
Omfatter leasing av ikke-finansielle immaterielle 
aktiva (unntatt verker omfattet av opphavsrett 
som f.eks. bøker eller systemvare), mottaking av 
royalty eller lisensavgift til bruk av: patenterte 
enheter, varemerker eller merker for tjenesteytel-
ser, handelsnavn, mineraletterforskingsrettighe-
ter, franchiseavtaler og andre finansielle immate-
rielle produkter 

 
 Anskaffelse av rettigheter og forlagsvirksomhet 

grupperes under hhv. 58 Forlagsvirksomhet og 59 
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgi-
velse av musikk og videoopptak 

 
 Produksjon, reproduksjon og distribusjon av verker 

omfattet av opphavsrett (bøker, programvare, film) 
grupperes under hhv. 58 Forlagsvirksomhet og 59 
Film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgi-
velse av musikk og videoopptak 

 
 Leasing av fast eiendom grupperes under 68.2 

Utleie av egen eller leid fast eiendom 
 
 Leasing av materielle aktiva grupperes under hhv. 

77.1 Utleie og leasing av motorvogner, 77.2 Utleie 
og leasing av husholdningsvarer og varer til person-
lig bruk og 77.3 Utleie og leasing av andre maski-
ner og annet utstyr og materiell 

 
78 Arbeidskrafttjenester 
 
 Omfatter listeføring av ledige stillinger og 

henvisning eller medvirkning ved tilsetting 
av søkere og der de henviste eller ansatte 
personer ikke er arbeidsformidlingskontorets 
ansatte, formidling av arbeidstakere til kun-
ders virksomheter for en begrenset periode 
med henblikk på å supplere kundens ar-
beidsstyrke samt personalformidling og per-
sonaladministrasjon for andre på honorar- 
eller kontraktbasis. Omfatter headhunting og 
medvirkning ved tilsettinger og virksomheter 

som driver med rollebesetning av skue-
spillere. 

 
 Agentvirksomhet for selvstendige utøvende 

kunstnere grupperes under 74.903 Impresa-
riovirksomhet 

 
78.1 Rekruttering og formidling av ar-

beidskraft 
 
78.10 Rekruttering og formidling av ar-

beidskraft 
 
 Omfatter listeføring av ledige stillinger og hen-

visning eller medvirkning ved tilsetting av søkere 
og der de henviste eller ansatte personene ikke er 
arbeidsformidlingskontorets ansatte. Omfatter re-
kruttering, utvelging og medvirkning ved tilset-
ting, herunder medvirkning ved tilsetting eller re-
kruttering av overordnet personale, rollebeset-
ningskontorer og -byråer mv., virksomheter som 
driver med rollebesetning av skuespillere og on-
line-arbeidsformidlingskontorer 

 
Virksomhet som utøves av managere for skuespille-
re og andre kunstnere grupperes under 74.903 Im-
presariovirksomhet 

 
78.2 Utleie av arbeidskraft 
 
78.20 Utleie av arbeidskraft 
 
 Omfatter formidling av arbeidstakere til kunders 

virksomheter i en begrenset tid med henblikk på 
å supplere kundens arbeidsstyrke og hvor ar-
beidstakerne er vikarbyråets ansatte. Byråer som 
grupperes her, fører imidlertid ikke direkte tilsyn 
med sine ansatte på kundens arbeidsplass 

 
78.3 Andre personaladministrative  

tjenester 
 
78.30 Andre personaladministrative  

tjenester 
 
 Omfatter personalformidling og personaladmi-

nistrasjon for kundevirksomheter. De er spesiali-
sert i en lang rekke personal- og personaladmi-
nistrasjonsoppgaver. De representerer offisielt ar-
beidsgiveren overfor de ansatte i spørsmål vedrø-
rende lønn, skatt og andre skatte- og personal-
messige spørsmål, men er ikke ansvarlige for le-
delse og tilsyn av de ansatte 

 
 Ivaretakelse av personalfunksjoner samt tilsyn med 

eller drift av virksomheten grupperes under den 
næringsgruppen som omfatter den gjeldende virk-
somhets økonomiske funksjon 
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 Utleie av arbeidskraft til virksomheter for en be-
grenset periode med henblikk på å supplere kun-
dens stab grupperes under 78.20 Utleie av arbeids-
kraft 

 
79 Reisebyrå- og reisearrangørvirksom-

het og tilknyttede tjenester 
 
 Omfatter virksomhet utøvet av byråer som 

hovedsakelig beskjeftiger seg med å selge 
reiser, gruppereiser, transport og opphold til 
offentligheten og bedriftskunder og arrange-
re og tilrettelegge reiser som selges gjennom 
reisebyråer eller direkte agenter som f.eks. 
reisearrangører, samt andre tjenester i for-
bindelse med reiser, herunder reservasjons-
tjenester. 

 
Omfatter også turistguidevirksomhet. 

 
79.1 Reisebyrå- og reisearrangørvirksom-

het 
 
 Omfatter virksomhet utøvet av byråer som 

hovedsakelig beskjeftiger seg med å selge 
reiser, gruppereiser, transport og opphold til 
offentligheten og bedriftskunder, og arrang-
ere og tilrettelegge reiser som selges gjen-
nom reisebyråer eller direkte av agenter, 
som f.eks. reisearrangører. 

 
79.11 Reisebyråvirksomhet 
 
 Omfatter virksomhet utøvet av byråer som hoved-

sakelig beskjeftiger seg med å selge reiser, grup-
pereiser, transport og opphold som engros- eller 
detaljhandel til offentligheten og bedriftskunder 

 
79.12 Reisearrangørvirksomhet 
 
 Omfatter arrangering og tilrettelegging av reiser 

som selges gjennom reisebyråer eller direkte av 
reisearrangører. Reisene kan omfatte alt eller noe 
av følgende: transport, kost og losji, besøk på mu-
seer, historiske og kulturelle steder, teater-, mu-
sikk- eller sportsbegivenheter 

 
79.9 Annen arrangørvirksomhet og  

tilknyttede tjenester 
 
79.90 Annen arrangørvirksomhet og til-

knyttede tjenester 
 
 Omfatter markedsføring og fremme av tjenester 

for kongresser og besøkende ved å gi organisa-
sjoner opplysninger og hjelpe dem med å finne 
losji, kongress-sentre og fornøyelsessteder, turist-
guidevirksomhet, utveksling av timeshareleilighe-

ter og andre reservasjonstjenester i forbindelse 
med reiser (bl.a. transport, hoteller, restauranter, 
bilutleie, underholdning og sport) 

 
 Omfatter også salg av billetter til teater-, sports-

arrangement og andre fornøyelses- og under-
holdningsbegivenheter 

 
 Reisebyråer og reisearrangører grupperes  under 

hhv. 79.11 Reisebyråvirksomhet og 79.12 Reisear-
rangørvirksomhet 

 
 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet gruppe-

res under 82.30 Kongress-, messe- og utstillings-
virksomhet 

 
79.901 Turistkontorvirksomhet og destina-

sjonsselskaper 
 
 Omfatter allmenn markedsføring og turveiledning 

av forskjellige reisemål og severdigheter 
 
79.902 Guider og reiseledere 
 
 Omfatter aktiviteter som utføres av guider eller 

reiseledere via et byrå eller for egen regning 
 
79.903 Opplevelses-, arrangements- og  

aktivitetsarrangørvirksomhet 
 
 Omfatter organisering og salg av arrangement, 

aktiviteter osv. med produkter i hovedsak produ-
sert av andre 

 
79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt 

annet sted 
 
 Omfatter også småskala gårdsturisme 
 
80 Vakttjeneste og etterforskning 
 
 Omfatter tjenester vedrørende sikkerhet som 

f.eks. overvåkings- og detektivvirksomhet, 
vakttjenester og patruljering, henting og le-
vering av penger, kvitteringer eller andre 
verdigjenstander med personale og utstyr til 
beskyttelse av disse under transporten, drift 
av elektroniske sikkerhetsalarmsystemer som 
f.eks. tyveri- og brannalarm der virksomhe-
ten er basert på fjernovervåking av disse sys-
temene, men omfatter også ofte salg, instal-
lasjon og reparasjon. Hvis sistnevnte tjenes-
ter leveres særskilt er de ikke gruppert under 
denne næringen, men under detaljhandel, 
bygge- og anleggsvirksomhet mv. 

 
80.1 Private vakttjenester 
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80.10 Private vakttjenester 
 
 Omfatter en eller flere av følgende tjenester: 

vakttjenester og patruljering, henting og levering 
av penger, kvitteringer eller andre verdigjenstan-
der med personale og utstyr til beskyttelse av dis-
se under transporten, pansertransport, livvakttje-
neste, polygrafvirksomhet, fingeravtrykksvirk-
somhet og sikkerhetsvakttjeneste 

 
 Politiet grupperes under 84.24 Politi- og påtale-

myndighet 
 
80.2 Tjenester tilknyttet vakttjenester 
 
80.20 Tjenester tilknyttet vakttjenester 
 
 Omfatter overvåking og fjernovervåking av elekt-

roniske sikkerhetsalarmsystemer som f.eks. tyve-
ri- og brannalarmer herunder installasjon og ved-
likehold av disse: installasjon, reparasjon, om-
bygging og tilpassing av mekaniske eller elektro-
niske låseinnretninger, pengeskap og sikkerhets-
bokser i forbindelse med senere overvåking og 
fjernovervåking. Virksomheter, som utøver disse 
aktivitetene, kan også selge den slags sikkerhets-
systemer, mekaniske eller elektroniske låseinn-
retninger, pengeskap og sikkerhetsbokser 

 
 Installasjon av sikkerhetssystemer som f.eks. tyveri- 

og brannalarmer uten senere overvåking grupperes 
under 43.21 Elektrisk installasjonsarbeid 

 
 Salg av sikkerhetssystemer, mekaniske eller elekt-

roniske låseinnretninger, pengeskap og sikkerhets-
bokser uten overvåkning, i spesialforretninger, in-
stallasjon eller vedlikehold, grupperes under 47.599 
Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt 
annet sted 

 
 Sikkerhetsrådgivning grupperes under 74.909 

Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet 
ikke nevnt annet sted 

 
 Politiet grupperes under 84.24 Politi- og påtale-

myndighet 
 
 Filing av nøkler grupperes under 95.29 Reparasjon 

av andre husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk 

 
80.3 Etterforskning 
 
80.30 Etterforskning 
 
 Omfatter overvåkings- og detektivvirksomhet, 

dvs. alle private detektivers virksomhet uansett 
kundegruppe og formål med overvåkingen 

81 Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 
 
 Omfatter formidling av driftspersonale som 

skal utføre en rekke hjelpetjenester på en 
kundes eiendom. Disse hjelpetjenestene er 
ikke involvert i eller ansvarlig for kundens 
kjernevirksomhet. 

 
 Omfatter også innvendig og utvendig rengjø-

ring av alle slag bygninger, rengjøring av in-
dustrimaskiner, rengjøring av tog, busser, fly 
mv., innvendig rengjøring av tanker på 
tankvogner og tankskip, desinfisering og 
skadedyrbekjempelse i bygninger, skip, tog 
mv., rengjøring av flasker, feiing av gater, 
rydding av snø og is, vedlikehold av land-
skap og utøvelse av slike aktiviteter sammen 
med utarbeiding av landskapsplaner og/eller 
anlegg av gangstier, støttemurer, dekke, 
gjerder, dammer o.l. 

 
81.1 Kombinerte tjenester tilknyttet eien-

domsdrift 
 
81.10 Kombinerte tjenester tilknyttet eien-

domsdrift 
 
 Omfatter formidling av en kombinasjon av tjenes-

ter på en kundes eiendom. Disse tjenestene om-
fatter alminnelig innendørs rengjøring, vedlike-
hold, fjerning av avfall, vakt- og sikkerhetstjenes-
te, postforsendelse, resepsjonstjeneste, vask o.l. 
som støttefunksjoner til drift av eiendom. Disse 
hjelpetjenestene blir utført av driftspersonale som 
ikke er involvert i eller har ansvar for kundens 
kjernevirksomhet  

 
 Formidling av bare en av tjenestene (som f.eks. 

alminnelig innendørs rengjøring) grupperes i den 
relevante næringsgruppen for tjenesten 

 
 Formidling av ledelses- og driftspersonell til hele 

kundens foretagende f.eks. et hotell, en restaurant, 
en gruve, et sykehus grupperes under den nærings-
gruppen som virksomheten som drives hører til 

 
 Formidling av forvaltning og drift på stedet av en 

kundes programsystemer og/eller databehandlings-
anlegg grupperes under 62.03 Forvalting og drift av 
IT-systemer 

 
 Drift av fengsler på honorar- eller kontraktbasis 

grupperes under 84.23 Retts- og fengselsvesen 
 
81.101 Vaktmestertjenester 
 
 Omfatter vedlikehold, tilsyn med tekniske instal-

lasjoner, mindre reparasjoner samt utvendig ren-
gjøring 
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81.109 Andre kombinerte tjenester tilknyttet 
eiendomsdrift 

 
 Omfatter hjelpetjenester for offentlig administra-

sjon 
 
 Generell offentlig administrasjon og økonomifor-

valtning grupperes under 84.110 Generell offentlig 
administrasjon 

 
 Drift av biblioteker og arkiver grupperes under 

91.01 Drift av biblioteker og arkiver 
 
81.2 Rengjøringsvirksomhet 
 
 Omfatter alminnelig innvendig rengjøring av 

alle slag bygninger, utvendig rengjøring av 
bygninger, spesialrengjøring av bygninger og 
annen spesialrengjøring, rengjøring av in-
dustrimaskiner, innvendig rengjøring av tan-
ker på tankvogner og tankskip, desinfisering 
og skadedyrbekjempelse i bygninger og  
industrimaskiner, rengjøring av flasker, fei-
ing av gater, rydding av snø og is. 

 
 Skadedyrbekjempelse innen jordbruk gruppe-

res under 01.61 Tjenester tilknyttet plante-
produksjon 

 
 Damprensing, sandblåsing og lignende virk-

somhet i forbindelse med utvendig rengjøring 
av bygninger grupperes under F Bygge- og an-
leggsvirksomhet 

 
 Rengjøring av nybygg umiddelbart etter opp-

føring grupperes under F Bygge- og an-
leggsvirksomhet 

 
 Rensing av tepper og gardiner grupperes under 

96 Annen personlig tjenesteyting 
 
81.21 Rengjøring av bygninger 
 
 Omfatter alminnelig rengjøring (ikke-spesialisert 

rengjøring) av bygninger av enhver art som f.eks.: 
kontorer, hus eller leiligheter, fabrikker, butikker, 
institusjoner og andre bygninger til næringsfor-
mål og beboelseshus, hovedsakelig innvendig 
rengjøring selv om det kan omfatte rengjøring av 
tilknyttede utvendige områder som f.eks. vinduer 
og ganger 

 
 Innvendig spesialrengjøring som f.eks. skorsteinsfei-

ing, rengjøring av peiser, ovner, fyringsanlegg, kje-
ler, ventilasjonskanaler og utluftingsanlegg gruppe-
res under 81.22 Utvendig rengjøring av bygninger 
og industriell rengjøring 

 

81.22 Utvendig rengjøring av bygninger og 
industriell rengjøring 

 
 Omfatter utvendig rengjøring av bygninger av 

enhver art herunder kontorer, fabrikker, butikker, 
institusjoner og andre bygninger til næringsfor-
mål samt beboelseshus, spesialrengjøring av byg-
ninger som f.eks. vinduspussing, skorsteinsfeiing, 
rengjøring av peiser, ovner, fyringsanlegg, kjeler, 
ventilasjonskanaler og utluftingsanlegg, rengjø-
ring av industrimaskiner, annen rengjøring av 
bygninger og rengjøring av næringslokaler ikke 
nevnt annet sted 

 
 Damprensing, sandblåsing o.l. av fasader grupperes 

under 43.99 Annen spesialisert bygge- og an-
leggsvirksomhet 

 
81.29 Annen rengjøringsvirksomhet 
 
 Omfatter rengjøring og vedlikehold av svømme-

bassenger, rengjøring av tog, busser, fly mv., inn-
vendig rengjøring av tanker på tankvogner og 
tankskip, desinfisering og skadedyrbekjempelse, 
rengjøring av flasker, feiing av gater og rydding 
av snø og is og annen rengjøring ikke nevnt annet 
sted 

 
 Skadedyrbekjempelse innen jordbruk grupperes 

under 01.61 Tjenester tilknyttet planteproduksjon 
 
 Rengjøring av biler og bilvask grupperes under 

45.20 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, 
unntatt motorsykler 

 
81.291 Skadedyrkontroll 
 
81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke 

nevnt annet sted 
 
 Omfatter rengjøring og vedlikehold av svømme-

bassenger, rengjøring av tog, busser, fly mv., inn-
vendig rengjøring av tanker og tankvogner og 
tankskip, rengjøring av flasker, feiing av gater og 
rydding av snø og is 

 
 Desinfisering og skadedyrbekjempelse grupperes 

under 81.291 Skadedyrkontroll 
 
81.3 Beplantning av hager og parkanlegg 
 
81.30 Beplantning av hager og parkanlegg 
 
 Omfatter planting, pleie og vedlikehold av: par-

ker og hager til private og offentlige boliger, of-
fentlige og halvoffentlige bygninger (skoler, sy-
kehus, administrative bygg, kirker osv.), kommu-
nale anlegg (parker, grøntarealer, kirkegårder 
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mv.), industri- og forretningsbygg og beplantning 
til bygninger (takhager, fasadebeplantning, in-
nendørs hager), hovedveier, veier, jernbane- og 
sporveislinjer, havner mv., idrettsplasser, leke-
plasser og andre arealer til rekreasjonsformål 
(plener til soling, golfbaner mv.), stillestående og 
rennende vann (basseng, leilighetsvise våtområ-
der, dammer, svømmebasseng, grøfter, kanaler 
og kloakkanlegg) og beplantning og landskapsar-
kitektarbeid til vern mot støy, vind, nedbryting, 
synlighet og blending 

 
 Ervervsmessig produksjon og beplantning grupperes 

under næring 01 Jordbruk og tjenester tilknyttet 
jordbruk, jakt og viltstell og 02 Skogbruk og tjenes-
ter tilknyttet skogbruk 

 
 Stell av landbruksjord for å holde den i god land-

bruksmessig og økologisk stand grupperes under 
01.61 Tjenester tilknyttet planteproduksjon 

 
 Drift av planteskoler og skogplanteskoler grupperes 

under hhv. 01.30 Planteformering og 02.10 Skog-
skjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 

 
 Anleggsvirksomhet med henblikk på stell av land-

skap grupperes under næringshovedområde F Byg-
ge- og anleggsvirksomhet 

 
 Landskapsarkitektvirksomhet grupperes under  

71.113 Landskapsarkitekttjenester 
 
82 Annen forretningsmessig tjeneste-

yting 
 
 Omfatter en rekke daglige administrasjons- 

og kontortjenester samt faste, rutinemessige 
forretningsservicefunksjoner for andre på 
honorar- eller kontraktbasis. 

 
 Omfatter også all tjenesteyting som normalt 

leveres til virksomheter ikke nevnt annet 
sted. Enheter som er gruppert i denne 
næringen formidler ikke driftspersonale til å 
utøve alle aktivitetene til en virksomhet. 

 
82.1 Kontortjenester 
 
 Omfatter levering av en rekke daglige admi-

nistrasjonstjenester som f.eks. finansiell 
planlegging, fakturering og regnskapsføring, 
personalfordeling og fysisk fordeling og lo-
gistikk for andre på honorar- eller kontrakt-
basis i form av faste, rutinemessige tjeneste-
ytingsfunksjoner, som virksomheter og or-
ganisasjoner vanligvis utfører selv. Enheter, 
som er gruppert i denne næringshovedgrup-
pen, formidler ikke driftspersonell til å utøve 

alle aktivitetene til en virksomhet. Enheter 
som driver med et aspekt av slike akitiviteter 
grupperes etter den spesielle aktiviteten. 

 
82.11 Kombinerte kontortjenester 
 
 Omfatter levering av en kombinasjon av daglige 

administrasjonstjenester som f.eks. resepsjonstje-
nester, finansiell planlegging, fakturering og 
regnskapsføring, personal- og posttjenester mv. 
for andre på honorar- eller kontraktbasis 

 
 Enheter som formidler driftspersonell til å utføre 

alle aktiviteter i en virksomhet grupperes i hht. sin 
virksomhet 

 
 Enheter som utfører et bestemt aspekt av aktiviteter 

grupperes i hht. gjeldende aktivitet 
 
 Formidling/utleie av arbeidskraft uten at formidle-

ren/utleieren har overoppsynet grupperes under 78 
Arbeidskrafttjenester 

 
82.19 Fotokopiering, forberedelse av do-

kumenter og andre spesialiserte kon-
tortjenester 

 
 Omfatter forskjellig kopiering, dokumentbehand-

ling og andre spesielle kontortjenester. Doku-
mentkopiering og -trykking dekker kun trykking 
av et begrenset antall eksemplarer. Omfatter: do-
kumentbehandling, dokumentredigering, korrek-
turlesing, maskinskriving, tekstbehandling og 
skjermredigering, sekretærvirksomhet, omskri-
ving av dokumenter og annen sekretærvirksom-
het, brev- og referatskriving, utleie av postbokser 
og andre post- og brevtjenester som f.eks. førsor-
tering, adressering mv., fotokopiering, duplise-
ring, blåkopi, tekstbehandling, annen dokument-
kopiering uten også å utføre trykkerivirksomhet 
som f.eks. offsettrykking, hurtigtrykking, digital 
trykking og ferdiggjøring før trykking 

 
 Trykking av dokumenter (offsettrykking, hurtig-

trykking mv.) grupperes under 18.12 Trykking el-
lers 

 
 Ferdiggjøring og trykking for publisering grupperes 

under 18.13 Ferdiggjøring før trykking og publise-
ring 

 
 Annonsevirksomhet grupperes under 73.11 Rekla-

mebyråer 
 
 Spesialisert stenografi som f.eks. rettsstenografi 

grupperes under 82.99 Annen forretningsmessig tje-
nesteyting ikke nevnt annet sted 
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 Offentlige stenografitjenester grupperes under  
82.99 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke 
nevnt annet sted 

 
82.2 Telefonvakttjenester og telefonsalg 
 
82.20 Telefonvakttjenester og telefonsalg 
 
 Omfatter telefonvaktordning for inngående sam-

taler fra kunder ved hjelp av menneskelige opera-
tører, automatisk fordeling av anrop, computerte-
lefonintegrasjon, interaktive svarsystemer eller 
tilsvarende metoder for ordremottak, produktin-
formasjon, behandling av kunders behov for hjelp 
eller behandling av klager fra kunder; telefon-
vaktordning for utgående samtaler med tilsva-
rende metoder for salg eller markedsføring av va-
rer eller tjenester til potensielle kunder, markeds-
analyse eller offentlig meningsmåling og tilsva-
rende virksomheter for kunder 

 
82.201 Telefonvakttjenester 
 
 Omfatter telefonvaktordning for inngående sam-

taler fra kunder ved hjelp av menneskelige opera-
tører, automatisk fordeling av anrop, computerte-
lefonintegrasjon, interaktive svarsystemer eller 
tilsvarende metoder for ordremottak, produktin-
formasjon, behandling av kunders behov for hjelp 
eller behandling av klager fra kunder og telefon-
vaktordning for utgående samtaler 

 
82.202 Telefonsalg 
 
 Omfatter oppsøkende salgsvirksomhet via telefon 

på oppdrag 
 
82.3 Kongress-, messe- og utstillingsvirk-

somhet 
 
82.30 Kongress-, messe- og utstillingsvirk-

somhet 
 
 Omfatter organisering, fremme og/eller styring 

av arrangementer som f.eks. yrkes- og bransjeut-
stillinger, kongresser, messer, konferanser og mø-
ter med eller uten ledelse og formidling av perso-
nale til å drive fasilitetene der begivenhetene fin-
ner sted 

 
82.9 Forretningsmessig tjenesteyting ikke 

nevnt annet sted 
 
82.91 Inkasso- og kredittopplysningsvirk-

somhet 
 
 Omfatter innkreving av opplysninger som f.eks. 

kreditt- og arbeidsforhold til enkeltpersoner og 

kredittopplysninger om virksomheter og levering 
av opplysninger til pengeinstitutter, detaljister og 
andre som har behov for å vurdere kredittverdig-
heten til disse personene og virksomhetene 

 
82.92 Pakkevirksomhet 
 
 Omfatter pakkevirksomhet på honorar- eller 

kontraktbasis, uansett om prosessen er automa-
tisk eller ikke: påfylling av væsker på flasker, her-
under drikkevarer og matvarer, innpakking av 
faste stoffer (bobleplast, folieinnpakning mv.), 
emballering av farmasøytiske produkter etter sik-
kerhetsforskrifter, etikettering, frankering og 
stempling, innpakking av pakker og gaveinnpak-
king 

 
 Produksjon av mineralvann og leskedrikker gruppe-

res under 11.07 Produksjon av mineralvann og les-
kedrikker og annet vann på flaske 

 
 Emballering i forbindelse med transport grupperes 

under 52.29 Andre tjenester tilknyttet transport 
 
82.99 Annen forretningsmessig tjeneste-

yting ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter stenografi og stenotypi under rettssaker 

og påfølgende transkripsjon av materialet som 
f.eks.: rettsstenografi og stenotypi og offentlige 
stenografitjenester, simultanteksting (dvs. samti-
dig teksting) av direkte tv-utsendelser av møter 
og konferanser, adressestrekkoding, strekkode-
trykking, pengeinnsamlingsvirksomhet på hono-
rar- eller kontraktbasis, inndragelsestjenester, 
innsamling av mynter fra parkometre, uavhengige 
auksjonærers virksomhet, forvaltning av lojali-
tetsprogrammer og andre tjenester som normalt 
leveres til virksomheter ikke nevnt annet sted 

 
 Teksting av film og videofilm grupperes under 

59.12 Etterarbeid knyttet til produksjon av film, 
video og fjernsynsprogrammer 

 
 Renskriving av dokumenter grupperes under 82.19 

Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre 
spesialiserte kontortjenester 

 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE O 
 OFFENTLIG ADMINISTRASJON OG  
 FORSVAR, OG TRYGDEORDNINGER  
 UNDERLAGT OFFENTLIG FORVALT-

NING 
 
 Omfatter offentlige aktiviteter som normalt 

utøves av offentlig forvaltning. Omfatter 
vedtak og rettslig tolkning av lover og for-
skrifter samt administrasjon av tiltak og pla-
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ner basert på disse rettslige aktiviteter, be-
skatning, forsvar, innvandringssaker, uten-
rikssaker og administrasjon av offentlige 
handlingsplaner og programmer. Omfatter 
også trygdeordning underlagt offentlig for-
valtning. 

 
 Den juridiske eller institusjonelle status er 

ikke i seg selv avgjørende for om en aktivitet 
tilhører dette næringshovedområde. Det er 
snarere et spørsmål om hvorvidt aktiviteten 
er av en slik karakter som er spesifisert oven-
for. Dette betyr at aktiviteter som er grup-
pert et annet sted i NACE ikke faller inn un-
der dette næringshovedområdet, selv om de 
utøves av offentlige enheter. f.eks. faller 
administrasjon av skolesystemet (bestem-
melser, kontroll, læreplaner) inn under dette 
næringshovedområde, mens undervisning i 
seg selv ikke gjør det (jf. næringshovedom-
råde P Undervisning), og fengsels- eller mili-
tærsykehus grupperes under helse (jf. 
næringshovedområde Q Helse- og sosialtje-
nester). Tilsvarende kan visse aktiviteter 
som er beskrevet i dette næringshovedområ-
det utøves av ikke-offentlige enheter. 

 
84 Offentlig administrasjon og forsvar, 

og trygdeordninger underlagt  
offentlig forvaltning 

 
84.1 Offentlig administrasjon og  

forvaltning 
 
 Omfatter generell forvaltning (f.eks. politisk 

og administrativ ledelse og forvaltning av  
finanser mv. på alle nivåer av offentlig for-
valtning) og tilsyn med finans-, arbeids- og 
næringsliv. 

 
84.11 Generell offentlig administrasjon 
 
 Omfatter administrativ og politisk ledelse av 

sentrale, regionale og lokale myndigheter, admi-
nistrasjon og tilsyn tilknyttet finans-, skatte- og 
avgiftssaker: administrasjon av skatteordninger, 
skatte-, avgift- og tollinnkreving samt behandling 
av skatteunndragelsessaker, tolladministrasjon, 
budsjettoppfølging og forvaltning av offentlige 
midler og offentlig gjeld: opptak av offentlige lån 
og kontroll med utbetaling av disse, administra-
sjon av generell FoU-politikk og midler forbundet 
med det, forvaltning av generell økonomisk og 
sosial planlegging samt utarbeidelse av offisiell 
statistikk 

 
 Drift av bygg, eid eller benyttet av det offentlige, 

grupperes under hhv. 68.2 Utleie av egen eller leid 

fast eiendom og 68.3 Omsetning og drift av fast ei-
endom på oppdrag 

 
 Administrasjon av FoU-politikk med henblikk på 

velferd og midler knyttet opp mot dette grupperes 
under 84.12 Offentlig administrasjon tilknyttet hel-
sestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kul-
tur og miljøvern 

 
 Administrasjon av FoU-politikk med henblikk på å 

forbedre økonomiske resultater og konkurranseevne 
grupperes under 84.13 Offentlig administrasjon til-
knyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked 

 
 Administrasjon av forsvarsrelatert FoU-politikk og 

midler knyttet opp mot dette grupperes under 
84.22 Forsvar 

 
 Drift av offentlige arkiv grupperes under 91.013 

Drift av arkiver 
 
84.12 Offentlig administrasjon tilknyttet 

helsestell, sosial virksomhet, under-
visning, kirke, kultur og miljøvern 

 
 Omfatter offentlig administrasjon av velferd: 

helsevesen, undervisning, kultur, sport, fritid, 
miljø, bolig og sosialtjeneste, administrasjon av 
FoU-politikk og tilknyttede midler på disse områ-
dene 

 
 Omfatter også økonomisk støtte til fritids- og 

kulturaktiviteter, utdeling av offentlige tilskudd 
til kunstnere, administrasjon av prosjekter for 
drikkevannsforsyning, administrasjon av avfalls-
håndtering, administrasjon av miljøvernprosjekter 
og administrasjon av boligprosjekter 

 
 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet og renhold 

grupperes under hhv. 37 Oppsamling og behandling 
av avløpsvann, 38 Innsamling, behandling, dispo-
nering og gjenvinning av avfall og 39 Miljørydding, 
miljørensing og lignende virksomhet 

 
 Obligatoriske trygdeordninger grupperes under 

84.30 Trygdeordninger underlagt offentlig forvalt-
ning 

 
 Undervisning grupperes under P Undervisning 
 
 Helsetjenester grupperes under 86 Helsetjenester 
 
 Museer og andre kulturelle institusjoner grupperes 

under 91 Drift av biblioteker, arkiver, museer og 
annen kulturvirksomhet 

 
 Offentlige biblioteker og arkiver grupperes under 

91.01 Drift av biblioteker og arkiver 
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 Sport og andre fritidsaktiviteter grupperes under 
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift av fornøyel-
sesetablissementer 

 
84.13 Offentlig administrasjon tilknyttet 

næringsvirksomhet og arbeidsmar-
ked 

 
 Omfatter offentlig administrasjon og regulering, 

herunder fordeling av subsidier til ulike sektorer: 
jordbruk, arealplanlegging, energi og naturressur-
ser, infrastruktur, transport, kommunikasjon, ho-
teller og turisme, engros- og detaljhandel; admi-
nistrasjon av FoU-politikk og midler knyttet opp 
mot forbedring av økonomiske resultater, admi-
nistrasjon av generelle arbeidsmarkedstiltak og 
gjennomføring av regionale utviklingsmål, f.eks. 
reduksjon i arbeidsløsheten 

 
 Forskning og utvikling grupperes under 72 Forsk-

ning og utviklingsarbeid 
 
84.2 Offentlig administrasjon tilknyttet 

utenriks- og sikkerhetssaker 
 
 Omfatter utenrikssaker, forsvar og politi. 
 
84.21 Utenrikssaker 
 
 Omfatter den virksomhet som utøves av Uten-

riksdepartementet og diplomatiske og konsulære 
representasjoner i utlandet eller kontorer i inter-
nasjonale organisasjoner; administrasjon av og 
støtte til informasjon og kulturelle aktiviteter som 
skal formidles ut over de nasjonale grenser, bis-
tand til utviklingsland, også om denne ytes gjen-
nom internasjonale organisasjoner, militærhjelp 
til andre land, forvaltning av utenrikshandelen og 
internasjonale finansielle og tekniske spørsmål 

 
 Internasjonale katastrofer eller flyktningesaker i 

forbindelse med konflikter grupperes under 88.99 
Sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted 

 
84.22 Forsvar 
 
 Omfatter administrasjon, tilsyn og drift av ilitære 

anliggender og land-, sjø- og luftforvarsstyrker 
som: væpnede styrker innenfor Hæren, Sjøforsva-
ret, Luftforsvaret og Heimevernet, ingeniørenhe-
ter, forsyningssamband, etterretningsmannskap 
og andre ikke-væpnede styrker og enheter; reser-
ve- og hjelpestyrker innen forsvaret, forsvarets lo-
gistikkorganisasjon (anskaffelse av materiell, an-
legg, forsyninger mv.), forsvarets sanitet; admi-
nistrasjon og drift av sivilforsvaret, støtte til utar-
beiding av katastrofeplaner samt gjennomføring 
av øvelser, hvor sivile institusjoner og sivilbefolk-

ningen deltar og administrasjon av forsvarsrela-
tert FoU-politikk og midler knyttet til dette 

 
 Forskning og utviklingsarbeid grupperes under 72 

Forskning og utviklingsarbeid 
 
 Militærhjelp til andre land grupperes under 84.21 

Utenrikssaker 
 
 Militærdomstolens virksomhet grupperes under 

84.23 Retts- og fengselsvesen 
 
 Tilveiebringing av nødhjelpsforsyninger til bruk ved 

innenlandske katastrofer i fredstid grupperes under 
84.24 Politi- og påtalemyndighet 

 
 Undervisning på militærets skoler og høyskoler 

grupperes under 85.4 Undervisning i høyere utdan-
ning 

 
 Militærsykehusenes virksomhet grupperes under 

86.10 Sykehustjenester 
 
84.23 Retts- og fengselsvesen 
 
 Omfatter virksomhet som utøves av administrati-

ve domstoler (sivil- og strafferett), militærdom-
stoler og rettsvesen, herunder juridisk bistand og 
representasjon på vegne av staten eller ivaretatt 
av staten ved finansiering eller i form av tjenes-
ter, avsigelse av dommer og tolking av lovgiv-
ning, voldgift i sivile søksmål; administrasjon av 
fengsler og etablering av straffe- og behandlings-
institusjoner herunder rehabiliteringssenter, uan-
sett om administrasjonen og driften utøves av of-
fentlige eller private enheter på honorar- eller 
kontraktbasis 

 
 Rådgivning og representasjon i sivile saker, straffe-

saker og andre saker grupperes under 69.10 Juri-
disk tjenesteyting 

 
 Fengselsskolens virksomhet grupperes under  

85 Undervisning 
 
 Fengselssykehusenes virksomhet grupperes under 

86.10 Sykehustjenester 
 
84.24 Politi- og påtalemyndighet 
 
 Omfatter virksomhet som utøves av politiet og 

offentlig støttede hjelpekorps, havnepoliti, gren-
sepoliti, kystvakt og andre spesialkorps inkludert 
trafikkregulering, registrering av utlendinger og 
administrasjon av strafferegistre og anskaffelse av 
utstyr til bruk ved innenlandske katastrofer i 
fredstid 

 

m
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 Drift av politilaboratorier grupperes under 71.20 
Teknisk prøving og analyse 

 
 De væpnede styrkers virksomhet og administrasjon 

av disse grupperes under 84.22 Forsvar 
 
84.25 Brannvern 
 
 Omfatter administrasjon og drift av brannvesen 

og hjelpekorps i forbindelse med forebyggende 
brannvern, brannslokking, berging av mennesker 
og dyr, bistand ved sivile katastrofer, oversvøm-
melser, trafikkulykker mv. 

 
 Skogbrannvern og -slokking grupperes under 

02.40 Tjenester tilknyttet skogbruk 
 
 Brannslokking på olje- og gassfelt grupperes under 

09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av  
råolje og naturgass 

 
 Brannslokking og brannvern på flyplasser som 

utføres av ikke-spesialiserte enheter grupperes un-
der 52.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 

 
84.3 Trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning 
 
84.30 Trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning 
 
 Omfatter finansiering og forvaltning av offentlige 

trygdeordninger: sykeforsikring, arbeidsulykkes-
forsikring og arbeidsløshetsforsikring, alderspen-
sjon, ordninger som dekker innteksttap ved fød-
sel, midlertidig uførhet, tap av forsørger mv. 

 
 Trygdeordninger som ikke er underlagt offentlig 

forvaltning grupperes under 65.30 Pensjonskasser 
 

Ytelser fra velferdsinstitusjoner og andre sosialtje-
nester (uten institusjonsopphold) grupperes under 
hhv. 88.10 Sosialtjenester uten botilbud for eldre 
og funksjonshemmede og 88.99 Andre sosialtjenes-
ter uten botilbud ikke nevnt annet sted 

 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE P 
 UNDERVISNING 
 
 Omfatter undervisning på alle nivå og innen-

for alle fag. Undervisningen kan være munt-
lig eller skriftlig og kan foregå via radio- el-
ler tv-utsendinger via Internett eller per kor-
respondanse. Omfatter både undervisning på 
de forskjellige institusjoner i det ordinære 
skolesystemet på de forskjellige nivå (grunn-
leggende undervisning) og voksen-
undervisning, lese- og skriveundervisning 
mv. Omfatter også militære skoler og -

høyskoler, fengselsskoler mv. på deres 
respektive nivåer. Omfatter både offentlig og 
privat undervisning. På hvert nivå i den 
grunnleggende undervisning grupperes spe-
sialundervisning for fysisk eller psykisk han-
dicappede elever. Oppdelingen av kategori-
ene i dette næringshovedområdet er basert 
på tilbudte undervisningsnivå som definert i 
ISCED 1997. Undervisningsinstitusjoner som 
gir undervisning på ISCED-nivå 0 og 1, er 
gruppert under næringsgruppe 85.10 Før-
skoleundervisning, på ISCED-nivå 2-3 under 
næringsgruppe 85.2 Grunnskoleundervis-
ning, på ISCED-nivå 4 under næringsgruppe 
85.41 Undervisning ved fagskoler og på 
ISCED-nivå 5-6 under næringsgruppe 85.42 
Undervisning på universitets- og høgskole-
nivå. 

 
 Omfatter også sports- og fritidsaktiviteter 

som f.eks. tennis eller golf hvor intensjonen 
er instruksjon, opplæring og undervisning. 

 
85 Undervisning 
 
85.1 Førskoleundervisning 
 
85.10 Førskoleundervisning 
 
 Omfatter førskoleundervisning (undervisning før 

første nivå) 
 
 Dagpleie for barn grupperes under 88.91 Sosialtje-

nester uten botilbud for barn og ungdom 
 
85.2 Grunnskoleundervisning 
 
85.20 Grunnskoleundervisning 
 
 Omfatter barne- og ungdomsskoler: tilbud om 

teoretiske kurs og kursarbeid i tilknytning til det-
te, som gir elevene en solid grunnutdanning i le-
sing, skriving og matematikk og en grunnleggen-
de forståelse av andre emner som f.eks. historie, 
geografi, naturvitenskap, samfunnsvitenskap, 
kunst og musikk. Undervisningen gis normalt til 
barn, men lese- og skriveundervisning i eller 
utenfor skolesystemet, som innholdsmessig svarer 
til den som blir gitt i barne- og ungdomsskoler, 
men som gis til personer som anses for å være for 
gamle til å delta i grunnskoleundervisning er også 
inkludert her (dvs. lese- og skriveundervisning for 
voksne) 

 
 Voksenundervisning som definert i 85.5 Annen 

undervisning, grupperes under den næringshoved-
gruppen 
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 Dagpleie av barn, herunder fritidshjem grupperes 
under 88.91 Sosialtjenester uten botilbud for barn 
og ungdom 

 
85.201 Ordinær grunnskoleundervisning 
 
 Omfatter undervisning av elever på 1.- 10. 

klassetrinn 
 
85.202 Spesialskoleundervisning for funk-

sjonshemmede 
 
 Omfatter undervisning på barne- og 

ungdomstrinnet for blinde og svaksynte, døve og 
tunghørte, talehemmede, barn og ungdom med 
lære- eller atferdsvansker og andre grupper 
funksjonshemmede 

 
85.203 Kompetansesentra og annen spesial-

undervisning 
 
 Omfatter tjenester tilknyttet utredning og habili-

tering av barn og unge med spesielle utviklings-
forstyrrelser 

 
85.3 Undervisning på videregående skoles 

nivå 
 
 Omfatter videregående skoler med allmenn-

faglig studieretning, studentkurs o.l. samt 
tekniske skoler og fagskoler. 

 
 Voksenundervisning som definert i 85.5 Annen 

undervisning, grupperes under den nærings-
hovedgruppen 

 
85.31 Videregående opplæring innen all-

mennfaglige studieretninger 
 
 Omfatter undervisning som legger grunnlaget for 

livslang læring og menneskelig utvikling og kan 
fremme utdanningsmulighetene. Disse institusjo-
nene tilbyr undervisning som vanligvis er mer 
emneorientert med bruk av mer spesialiserte pe-
dagoger og de ansetter oftere flere pedagoger 
som underviser på sine fagområder. Spesialise-
ring innenfor visse fag på dette nivået begynner 
ofte å få innflytelse på elevenes undervisning, 
også for de elever, som har valgt allmennfag. 
Hensikten med denne undervisningen er å gi ele-
vene forutsetninger for å få tilgang til teknisk ut-
danning eller til videregående utdanning uten å 
tvinge dem til å velge et bestemt fag; allmenn 
undervisning på 1. trinn, 2. nivå, som noenlunde 
svarer til den perioden der det er undervisnings-
plikt, allmenn undervisning på 2. trinn, 2. nivå 
som vanligvis gir adgang til videregående utdan-
ning 

85.32 Videregående opplæring innen  
tekniske og andre yrkesfaglige  
studieretninger 

 
 I denne næringsgruppen legges det typisk 

vekt på spesialisering innenfor de enkelte 
emner og undervisning i både teoretisk bak-
grunn og praktiske ferdigheter som vanligvis 
forbindes med nåværende eller evt. framti-
dig yrkesvalg. Formålet med undervisningen 
kan være å tilegne seg ferdigheter innenfor 
en lang rekke fag eller innenfor et bestemt 
fag. 

 
 Omfatter teknisk og faglig utdanning som ligger 

på et lavere nivå enn utdanning som er definert i 
85.4 Undervisning i høyere utdanning 

 
 Omfatter også turistguideundervisning, undervis-

ning for kjøkkensjefer, hotellverter og restauratø-
rer og kosmetolog- og frisørskoler, undervisning i 
reparasjon av datamaskiner, kjøreskoler for yr-
kessjåfører, f.eks. lastebil- og bussjåfører 

 
 Videregående tekniske og faglige utdanninger på 

universitetsnivå grupperes under 85.4 Undervisning 
i høyere utdanning 

 
 Undervisning i scenekunst i fritids-, hobby og selv-

utviklingsøyemed grupperes under 85.52 Undervis-
ning innen kultur 

 
 Trafikkskoler for ikke-yrkessjåfører grupperes under 

85.53 Trafikkskoleundervisning 
 
 Jobbtrening som et ledd i sosialtjenester utenfor 

institusjon grupperes under hhv. 88.10 Sosialtje-
nester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede 
og 88.99 Andre sosialtjenester uten botilbud ikke 
nevnt annet sted  

 
85.4 Undervisning i høyere utdanning 
 
 Omfatter teoretiske kurs som fører til bache-

lor eller cand.mag. grader. Opptakskravet er 
vitnemål fra minst videregående skoles nivå. 
Undervisning kan gis på forskjellige steder, 
f.eks. i enhetens eller kundens undervis-
ningslokaler, i utdannings-institusjoner, på 
arbeidsplassen eller i hjemmet. Det tilbys en 
lang rekke fag på dette nivået både teoretis-
ke og praktiske fag. 

 
 Voksenopplæring grupperes under 85.5 Annen 

undervisning 
 
85.41 Undervisning ved fagskoler 
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 Omfatter tilbydere av utdanningstilbud som er 
godkjent etter fagskoleloven 

 
85.42 Undervisning på universitets- og høg-

skolenivå 
 
85.421 Undervisning ved universiteter 
 
 Omfatter utdanningsinstitusjoner som underviser 

i og utsteder bachelor-, master- og doktorgrader, 
samt driver forskning. Universiteter utøver alle de 
nevnte aktivitetene innen en viss bredde av fag, 
som normalt inkluderer humaniora, matematikk 
og naturvitenskapelige retninger. Universiteter er 
både større og mer omfattende enn høyskoler 
gruppert under 85.422 - 85.429 

 
85.422 Undervisning ved vitenskapelige høg-

skoler 
 
 Omfatter skoleslag i det norske utdanningssyste-

met på universitetsnivå innenfor snevrere fagom-
råder med samme type ansvar og fullmakter for 
utdanning, forskning og forskerutdanning 

 
85.423 Undervisning ved statlige høgskoler 
 
 Omfatter skoleslag som er et resultat av Høgsko-

lereformen i 1994 og som sorterer under Kunn-
skapsdepartementet 

 
85.424 Undervisning ved militære høgskoler 
 
85.429 Undervisning ved andre høgskoler 
 
 Omfatter alle private høgskoler, samt høgskoler 

som sorterer under andre departement enn Kunn-
skapsdepartementet 

 
85.5 Annen undervisning 
 
 Omfatter generell videreundervisning og 

utdanning innenfor alle fag i hobby- eller 
selvutviklings-øyemed: leirer og skoler som 
tilbyr grupper og enkeltpersoner undervis-
ning i sportsaktiviteter, fremmedspråk, 
kunst, drama eller musikk eller annen un-
dervisning eller spesialisert undervisning 
som ikke kan sidestilles med undervisning i 
gruppene 85.1-85.4. 

 
 Førskoleundervisning, grunnskoleundervis-

ning, undervisning ved videregående skoler og 
undervisning i høyere utdanning grupperes 
under 85.1-85.4 

 
85.51 Undervisning innen idrett og rekrea-

sjon 

 Omfatter undervisning gitt av profesjonelle trene-
re, lærere og instruktører i baseball, basketball, 
cricket, fotball mv., undervisning i sport på leirer, 
undervisning i gymnastikk, ridning og svømming, 
undervisning i kampsport, bridge og yoga 

 
 Undervisning innen kultur grupperes under 85.52 

Undervisning innen kultur 
 
85.52 Undervisning innen kultur 
 
 Omfatter undervisning i kunst, drama og musikk. 

Enheter som gir slik type undervisning, kan be-
tegnes "skoler", "studioer", "klasser" mv. De tilbyr 
formelt tilrettelagt undervisning, hovedsakelig i 
hobby-, fritids- eller selvutviklingsøyemed, men 
undervisningen fører ikke til et kompetansegi-
vende eksamensbevis, eller en bachelor eller 
cand.mag.grad. Omfatter pianoundervisning og 
annen musikkundervisning, kunstundervisning, 
danseundervisning og danseskoler, dramaskoler, 
kunstskoler (unntatt akademiske), skoler som gir 
undervisning i scenekunst (unntatt akademiske) 
og fotoskoler (unntatt yrkesrettede) 

 
 Undervisning i fremmedspråk grupperes under 

85.59 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 
 
85.521 Kommunal kulturskoleundervisning 
 
 Omfatter drift av enheter som tilbyr musikk- og 

kulturskoletilbud til barn og unge, organisert i til-
knytning til skoleverket og kulturlivet ellers 

 
85.522 Undervisning i kunstfag 
 
 Omfatter enheter som driver med ikke formelt 

godkjent kompetansegivende undervisning innen-
for maling, tegning, musikk (opera og sang, in-
strumentundervisning mv.), dans og kunsthånd-
verk 

 
85.529 Annen undervisning innen kultur 
 
 Omfatter undervisningsaktiviteter tilknyttet kul-

tur utenom undervisning på kommunale kul-
turskoler og kunstfag 

 
85.53 Trafikkskoleundervisning 
 
 Omfatter også fly-, seile- og sjøfartsskoler som 

ikke utsteder yrkesmessige sertifikater og tillatel-
ser 

 
 Trafikkskoler for yrkessjåfører grupperes under 

85.32 Videregående opplæring innen tekniske og 
andre yrkesfaglige studieretninger 
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85.59 Annen undervisning ikke nevnt annet 
sted 

 
 Omfatter all undervisning som ikke kan gruppe-

res etter nivå, akademisk veiledning, undervis-
ningssentra som gir spesialisert undervisning, fag-
lige eksamenskurs, språkkurs og kurs i konverse-
ring, dataundervisning og religionsundervisning 

 
 Omfatter også livredningskurs, overlevingskurs, 

talekurs og kurs i hurtiglesing 
 
 Lese- og skriveundervisning for voksne grupperes 

under 85.20 Grunnskoleundervisning 
 
 Undervisning i allmennfag grupperes under 85.31 

Videregående opplæring innen allmennfaglige stu-
dieretninger 

 
 Tekniske skoler grupperes under 85.32 Videregåen-

de opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige 
studieretninger 

' 
 Undervisning på universitets- og høgskoler gruppe-

res under 85.4 Undervisning i høyere utdanning 
 
 Fagskoler grupperes under 85.41 Undervisning ved 

fagskoler 
 
85.591 Folkehøgskoleundervisning 
 
 Omfatter alle tilbud som gis av folkehøgskoler, 

korte kurs med varighet fra tre dager til noen 
uker og lange kurs med varighet på et halvt eller 
helt skoleår 

 
85.592 Arbeidsmarkedskurs 
 
 Omfatter alle typer undervisning som tilbys fra 

arbeidsmarkedsetaten som har en varighet på 
mer enn 300 timer 

 
85.593 Studieforbunds- og frivillige organi-

sasjoners kurs 
 
85.594 Voksenopplæringssentre 
 
 Omfatter undervisning innen videregående opp-

læring spesielt tilrettelagt for voksne 
 
85.595 Timelærervirksomhet 
 
 Omfatter undervisning som gis av personer som 

tilbyr privat undervisning 
 
85.596 Undervisning innen religion 
 

 Omfatter undervisning på misjonsskoler og annen 
undervisning av religiøs art som ikke gis i det of-
fentlige skolesystem 

 
85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet 

sted 
 
 Omfatter all undervisning som ikke kan gruppe-

res under noen av de spesielt angitte næringsun-
dergruppene og som nivåmessig hører hjemme 
mellom grunnskole og høyere utdanning 

 
 Omfatter også leirskoler 
 
85.6 Tjenester tilknyttet undervisning 
 
85.60 Tjenester tilknyttet undervisning 
 
 Omfatter utdanningsrådgivning, studieveiledning, 

vurdering av prøver, undervisningsprøver og til-
rettelegging av studentutvekslingsprogram 

 
 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvi-

tenskap og humanistiske fag grupperes under 72.20 
Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvi-
tenskap og humanistiske fag 

 
85.601 Pedagogisk-psykologisk rådgivnings-

tjeneste 
 
85.609 Andre tjenester tilknyttet undervis-

ning 
 
 Omfatter konsulenttjenester tilknyttet undervis-

ning og enkeltpersoner som tilbyr undervis-
ning/forelesning 

 
  

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE Q 
 HELSE- OG SOSIALTJENESTER 
 
 Omfatter helse- og sosialtjenester: en lang 

rekke aktiviteter fra helsetjenester utøvet av 
utdannede leger på sykehus og andre insti-
tusjoner med opphold som innebærer et visst 
omfang av pleie til sosialinstitusjoner uten 
pleie. 

 
86 Helsetjenester 
 
 Omfatter korttids- og langtidsbehandling ved 

somatiske og psykiatriske sykehus, behand-
ling av rusmiddelmisbrukere, sanatorier, in-
stitusjoner innen forebyggende helse, klinik-
ker, rehabiliteringsinstitusjoner og andre in-
stitusjoner innenfor helsevesenet med kapa-
sitet for innleggelser, som stiller diagnoser 
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og gir legebehandling til innlagte pasienter 
som har ett eller en rekke helseproblemer. 

 
 Omfatter også konsultasjon og behandling 

innen allmennmedisin og på spesialfelt ut-
ført av allmennpraktiserende leger og spesia-
lister samt kirurger. Den omfatter tannlege-
virksomhet, både alminnelig og spesialisert 
behandling og tannregulering. Dessuten om-
fatter denne næringen all virksomhet innen-
for helsevesenet som ikke utøves på sykehus 
eller av praktiserende leger, men av annet 
medisinsk personell som har autorisasjon til 
å behandle pasienter. 

 
 Videre omfattes institusjoner for eldre og 

funksjonshemmede med særlig pleiebehov, 
som sykehjem, samt hjemmesykepleie. 

 
86.1 Sykehustjenester 
 
86.10 Sykehustjenester 
 
 Omfatter korttids- eller langtidssykehustjenester, 

dvs. legebehandling, diagnose og behandling, på 
alminnelige sykehus (f.eks. universitetssykehus, 
lokale og regionale sykehus, sykehus som drives 
av veldedige organisasjoner, militærsykehus, og 
fengselssykehus) og spesialiserte sykehus (f.eks. 
psykiatriske sykehus og sykehus for rusmiddel-
misbrukere, infeksjonssykehus, fødehjem og spe-
sialiserte sanatorier). Aktivitetene er basert på sy-
kehuspasienter og utøves under tilsyn av leger og 
omfatter: tjenester ytet av medisinsk og annet au-
torisert personell, laboratorietjenester og tekniske 
tjenester, herunder radiologi og anestesi, skade-
stuer, kirurgitjenester, farmasøytiske tjenester, 
bespisning og andre sykehustjenester. Aktiviteter 
utøvet av familieplanleggingssentre som tilbyr le-
gebehandling som f.eks. sterilisering og abortinn-
grep med innleggelse 

 
 Laboratorieprøver og undersøkelse av materialer og 

produkter av enhver art, unntatt medisinske, grup-
peres under 71.20 Teknisk prøving og analyse 

 
 Veterinærer grupperes under 75.00 Veterinærtjenes-

ter 
 
 Forsvarets sanitetstjeneste grupperes under 84.22 

Forsvar 
 
 Private legetjenester overfor sykehuspasienter grup-

peres under 86.2 Lege- og tannlegetjenester 
 
 Tannlegevirksomhet som utøves som alminnelig 

eller spesialisert behandling, f.eks. tannbehandling, 
endodontisk og pediatrisk tannbehandling, oral pa-

tologi og tannregulering grupperes under 86.23 
Tannhelsetjenester 

 
 Medisinske laboratorietjenester grupperes under 

86.906 Medisinske laboratorietjenester 
 
 Ambulansetransport grupperes under 86.907 Am-

bulansetjenester 
 
86.101 Alminnelige somatiske sykehus 
 
 Voksenpsykiatriske avdelinger i somatiske sykehus 

grupperes under 86.104 Institusjoner i psykisk 
helsevern for voksne 

 
 Avdelinger for barne- og ungdompsykiatri 

grupperes under 86.105 Institusjoner i psykisk 
helsevern for barn og unge 

 
86.102 Somatiske spesialsykehus 
 
 Omfatter behandling av pasienter med spesielle 

somatiske sykdommer som kreft, 
lungesykdommer, revmatisme mv. 

 
86.103 Andre somatiske spesialinstitusjoner 
 
 Omfatter somatiske spesialinstitusjoner som ikke 

er nevnt ellers, inklusive føde- og 
sykehustjenester 

 
86.104 Institusjoner i psykisk helsevern for 

voksne 
 
 Omfatter alle døgninstitusjoner/-avdelinger for 

voksenpsykiatrisk behandling (primært pasienter 
over 18 år) 

 
 Omfatter også institusjoner der døgnbehandling 

og poliklinikk er samlokalisert (primært pasienter 
over 18 år) 

 
 Institusjoner som kun driver dagbehandling 

grupperes under 86.223 Poliklinikker i psykisk 
helsevern for voksne 

 
86.105 Institusjoner i psykisk helsevern for 

barn og unge 
 
 Omfatter alle døgninstitusjoner/-avdelinger som 

driver psykisk helsevern for barn og unge 
(primært pasienter 0-17 år) 

 
 Omfatter også institusjoner der døgnbehandling 

og poliklinikk er samlokalisert (primært pasienter 
0-17 år) 

 
 Institusjoner som kun driver dagbehandling 

grupperes under 86.224 Poliklinikker i psykisk 
helsevern for barn og unge 

 
86.106 Rusmiddelinstitusjoner 
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 Omfatter institusjoner som gir behandling på nivå 
II (avgiftning, avrusing og abstinensbehandling), 
nivå III (korttids døgnbehandling inntil 6 måne-
der) og nivå IV (langtids døgnbehandling av rus-
middelmisbrukere) 

 
 Institusjoner som hovedsakelig tilbyr behandling på 

nivå I (polikliniske funksjoner inklusiv dagbehand-
ling) grupperes under 86.225 Rusmiddelpoliklinik-
ker 

 
86.107 Rehabilitering- og opptrenings-

institusjoner 
 
 Omfatter medisinske rehabiliteringsinstitusjoner 

som driver planmessig arbeid for at en som er 
funksjonshemmet på grunn av sykdom, skade el-
ler medfødt lyte skal gjenvinne, bevare eller ut-
vikle funksjonsevnen med sikte på størst mulig 
grad av selvstendighet og livskvalitet 

 
 Omfatter også opptreningsinstitusjoner som 

driver funksjonsrettede behandlingstiltak for å 
gjenvinne funksjon etter sykdom etter et operativt 
inngrep 

 
86.2 Lege- og tannlegetjenester 
 
 Omfatter konsultasjon og behandling utført 

av allmennpraktiserende leger og spesialis-
ter, herunder kirurger, tannleger mv. Aktivi-
tetene kan utøves i privatpraksis, legesentre 
og på ambulatorier og klinikker som er til-
knyttet virksomheter, skoler, aldershjem, 
faglige organisasjoner, broderforbund og i 
pasientenes hjem. 

 
 Omfatter også private legetjenester til syke-

huspasienter. 
 
86.21 Legetjeneste 
 
 Omfatter konsultasjon og behandling innen all-

mennmedisin utført av allmennpraktiserende le-
ger 

 
 Sykehustjenester til pasienter på sykehus grupperes 

under 86.10 Sykehustjenester 
 
 Aktiviteter som utøves av annet medisinsk personell 

som f.eks. jordmødre, sykepleiere og fysioterapeuter 
grupperes under 86.90 Andre helsetjenester 

 
86.211 Allmenn legetjeneste 
 
 Omfatter allmennpraksiser inkl. kommuneleger 

som driver allmennpraksis, samt kommunal 
legevakt 

 

 Leger i rene kommunale administrative stillinger 
(overordnet ledelse av flere virksomheter) grupperes 
under 84.12 Offentlig administrasjon tilknyttet 
helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, 
kultur og miljøvern 

 
86.212 Somatiske poliklinikker 
 
 Omfatter også plastisk kirurgi 
 
86.22 Spesialisert legetjeneste 
 
 Omfatter konsultasjon og behandling på spesial-

legeområde utført av spesialister og kirurger og 
aktiviteter utført av familieplanleggingssentre 
som tilbyr legebehandling som f.eks. sterilisering 
og aborter, uten pasientinnleggelse 

 
 Sykehustjenester til sykehuspasienter grupperes 

under 86.10 Sykehustjenester 
 
 Aktiviteter som utøves av jordmødre, fysioterapeu-

ter og annet medisinsk personell grupperes under 
86.90 Andre helsetjenester 

 
86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psy-

kiatrisk legetjeneste 
 
 Omfatter legepraksiser som drives av spesialister 

utenom allmennmedisinske praksiser 
 
 Psykiatrisk legetjeneste grupperes under 86.222 

Legetjenester innen psykisk helsevern 
 
86.222 Legetjenester innen psykisk helse-

vern 
 
 Psykiatere i rene administrative stillinger grupperes 

under 84.12 Offentlig administrasjon tilknyttet 
helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, 
kultur og miljøvern 

 
86.223 Poliklinikker i psykisk helsevern for 

voksne 
 
 Omfatter poliklinikker i psykisk helsevern for 

voksne (primært pasienter over 18 år) 
 
86.224 Poliklinikker i psykisk helsevern for 

barn og unge 
 
 Omfatter poliklinikker i psykisk helsevern for 

barn og unge (primært pasienter 0-17 år) 
 
86.225 Rusmiddelpoliklinikker 
 
 Omfatter institusjoner som hovedsakelig tilbyr 

behandling på nivå I (polikliniske funksjoner ink-
lusiv dagbehandling): sosialmedisinske polikli-
nikker, ruspoliklinikker og institusjoner som har 
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ansvar for legemiddelassistert rehabilitering 
(LAR) 

 
86.23 Tannhelsetjenester 
 
 Omfatter tannlegevirksomhet som utøves som 

alminnelig eller spesialisert behandling f.eks. 
tannbehandling, endodontisk og pediatrisk tann-
behandling, oral patologi og tannregulering 

 
 Omfatter også tannlegevirksomhet på operasjons-

stuer 
 
 Produksjon av kunstige tenner og tannproteser som 

utføres av tannteknikere grupperes under 32.50 
Produksjon av medisinske og tanntekniske instru-
menter og utstyr 

 
 Sykehustjenester til pasienter på sykehus grupperes 

under 86.10 Sykehustjenester 
 
 Tannpleiere grupperes under 86.90 Andre helsetje-

nester 
 
86.9 Andre helsetjenester 
 
86.90 Andre helsetjenester 
 
 Omfatter virksomhet innenfor helsevesenet som 

ikke utøves på sykehus eller av praktiserende le-
ger eller tannleger: virksomhet utøvet av syke-
pleiere, jordmødre, fysioterapeuter og annet me-
disinsk personell innenfor optometri, hydroterapi, 
massasje, ergoterapi, logopedi, fotpleie, homøo-
pati, kiropraktikk, akupunktur mv. Disse aktivite-
tene kan utøves av klinikker tilknyttet virksomhe-
ter, skoler, aldershjem, veldedige organisasjoner 
og broderforbund, på behandlingssentre bortsett 
fra sykehus så vel som i egne lokaler, pasientenes 
hjem eller annet sted. Dette gjelder bl.a. virksom-
het innen kommunehelsetjenesten og pleie- og 
omsorgstjenester, som konsultasjoner, diagnose, 
behandling, re-/habilitering. Aktiviteten kan fore-
gå på eget kontor, institutt, legevakt, hjemme hos 
den enkelte mv. 

 
 Omfatter også virksomhet som utøves av hjelpe-

personale for tannleger som f.eks. tannpleiere, 
sykepleiere tilknyttet skoletannhelsen og tann-
pleiere som kan arbeide selvstendig, men under 
regelmessig tilsyn av tannlegen, medisinske labo-
ratoriers virksomhet som f.eks. røntgenlaborato-
rier og andre diagnosesentra, blodanalyselabora-
torier, blodbanker, spermbanker, organbanker, 
ambulansetransport av pasienter uansett trans-
portmåte, herunder også luftfartøyer 

 

 Produksjon av kunstige tenner og tannproteser 
grupperes under 32.50 Produksjon av medisinske 
og tanntekniske instrumenter og utstyr 

 
 Pasienttransport uten gjenopplivningsutstyr eller 

helsepersonell grupperes under hhv. 49 Landtrans-
port, 50 Sjøfart og 51 Luftfart 

 
 Ikke-medisinske laboratorieprøver grupperes under 

71.20 Teknisk prøving og analyse 
 
 Testing og undersøkelser i forbindelse med nær-

ingsmiddelhygiene grupperes under 71.20 Teknisk 
prøving og analyse 

 
 Sykehus grupperes under 86.10 Sykehustjenester 
 Praktiserende leger og tannleger grupperes under 

86.2 Lege- og tannlegetjenester 
 
 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon grupperes 

under 87.10 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon  
 
86.901 Hjemmesykepleie 
 
 Omfatter helse- og pleietjenester gitt over lengre 

tid (utover 2-3 måneder) til hjemmeboende, i 
eget hjem, omsorgsbolig eller bofel-
lesskap/bokollektiv. Det forutsettes at hjemmesy-
kepleien her er utskilt som egen virksomhet 

 
 Dersom hjemmesykepleien utelukkende foregår i 

samme bofellesskap/bokollektiv, grupperes denne 
sammen med de øvrige tjenestene i hhv. 87.302 Bo-
fellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast 
tilknyttet personell hele døgnet og 87.303 Bofel-
lesskap for eldre og funksjonshemmede med fast til-
knyttet personell deler av døgnet 

 
 Tjenester til hjemmeboende av mer omsorgskarak-

ter grupperes under 88 Sosiale omsorgstjenester 
uten botilbud 

 
86.902 Fysioterapitjeneste 
 
86.903 Skole- og helsestasjonstjeneste 
 
 Omfatter også jordmødre som jobber med 

svangerskapskontroll 
 
86.904 Annen forebyggende helsetjeneste 
 
 Omfatter miljørettet helsevern, 

opplysningstjeneste, bedriftshelsetjeneste og 
HMS-tjenesten og psykisk helsearbeid dersom 
dette er organisert som egen virksomhet 

 
86.905 Klinisk psykologtjeneste 
 
86.906 Medisinske laboratorietjenester 
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 Omfatter også røntgeninstitutter og blodbanker 
 
86.907 Ambulansetjenester 
 
86.909 Andre helsetjenester  
 

Omfatter selvstendige sykepleiere, kiropraktorer, 
homøopater, jordmødre, akupunktører, fottera-
peuter, psykoterapeuter, ergoterapeuter, aroma-
terapeuter, soneterapeuter, elektroterapeuter, 
magnetterapeuter, gestaltterapeuter, naturtera-
peuter, kinesiologer, optikere, logopeder mv. 

 
87 Pleie- og omsorgstjenester i  

institusjon 
 
 Omfatter institusjonsopphold kombinert 

med sykepleie, tilsyn eller annen form for 
pleie alt etter hva som kreves av beboerne. 
Fasilitetene utgjør en vesentlig del av tjenes-
tetilbudet og pleien er en blanding av helse- 
og sosialtjenester hvor helsetjenestene i ut-
strakt grad består av sykepleie. 

 
87.1 Pleie- og omsorgstjenester i  

institusjon 
 
87.10 Pleie- og omsorgstjenester i  

institusjon 
 
 Omfatter sykehjem, sykehjem kombinert med 

aldershjem eller statlig virksomhet, boform med 
heldøgns omsorg og pleie, rehabiliteringsinstitu-
sjoner som ikke er statlige eller rettet mot spesia-
listhelsetjeneste, fortrinnsvis en del av det kom-
munale tilbudet, men ev. privat eid og/eller dre-
vet. Disse skal være hjemlet i kommunehelsetje-
nesteloven, hvilket stiller krav til organisert lege-, 
fysioterapi- og sykepleietjeneste. Oppholdet kan 
være tidsbegrenset eller uten spesifisert sluttdato 
(langtidsopphold), og omfatter bl.a. rehabilitering 
med sikte på tilbakeføring til heimen, skjermet 
enhet for demente, utredning, avlastning, spesielt 
tilrettelagt opphold for funksjonshemmede, dag-
opphold/nattopphold, terminalpleie, palliativ 
pleie 

 
 Aldershjem, barneboliger og avlastningsboliger/-

institusjoner hjemlet etter sosialtjenesteloven grup-
peres under 87.30 Institusjoner og bofellesskap in-
nen omsorgen for eldre og funksjonshemmede 

 
 Avhjemlede sykehjem og aldershjem grupperes 

under 87.30 Institusjoner og bofellesskap innen 
omsorgen for eldre og funksjonshemmede 

 
 Omsorgsinstitusjoner som f.eks. barnehjem for 

foreldreløse, vanlige barnehjem, hjem for midlerti-
dig hjemløse grupperes under 87.90 Andre om-
sorgsinstitusjoner 

87.101 Somatiske spesialsykehjem 
 

Omfatter boform med heldøgns omsorg og pleie 
hjemlet etter kommunehelsetjenesteloven. Tilbud 
tilpasset spesielle pleiebehov eller grupper, som 
f.eks. yngre personer. Ofte færre antall plasser 
enn sykehjem, og ofte av mer regional karakter 
enn sykehjem 

 
87.102 Somatiske sykehjem 
 
87.2 Institusjoner og bofellesskap innen 

omsorg for psykisk utviklingshem-
mede, psykisk helsearbeid og rus-
middelomsorg 

 
87.20 Institusjoner og bofellesskap innen 

omsorg for psykisk utviklingshem-
mede, psykisk helsearbeid og rus-
middelomsorg 

 
 Omfatter institusjonsopphold for psykisk 

utviklingshemmede, personer med psykiske 
lidelser og rusmisbrukere. Institusjonene til-
byr kost, losji, beskyttende tilsyn og rådgiv-
ning samt ev. nødvendig helsestell. Dette 
omfatter også institusjonsopphold og be-
handling av pasienter med  sykdommer som 
er utløst av stoffmisbruk. 

 
 Omfatter institusjoner til behandling av alkoho-

lisme og stoffmisbruk, bofellesskap for personer 
med psykiske lidelser, boliger for psykisk utvik-
lingshemmede og boliger i forbindelse med psy-
kisk helsevern 

 
 Institusjoner innen psykisk helsevern grupperes 

under 86.10 Sykehustjenester 
 
 Bofellesskap/bokollektiv utenfor psykisk helsearbeid 

grupperes under 87.3 Institusjoner og bofellesskap 
innen omsorgen for eldre og funksjonshemmede 

 
 Sosialinstitusjoner som f.eks. hjem formidlertidig 

hjemløse grupperes under 87.90 Andre omsorgsin-
stitusjoner 

 
87.201 Psykiatriske sykehjem 
 
87.202 Omsorgsinstitusjoner for rusmid-

delmisbrukere 
 
87.203 Bofellesskap for psykisk utviklings-

hemmede 
 
87.3 Institusjoner og bofellesskap innen 

omsorg for eldre og funksjons-
hemmede 
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87.30 Institusjoner og bofellesskap innen 
omsorg for eldre og funksjonshem-
mede 

 
 Omfatter institusjonsopphold og personlig pleie 

for eldre og funksjonshemmede med ulik grad av 
pleie-, hjelpe- og omsorgsbehov. Omsorgen består 
normalt i kost og losji og bistand i hverdagen som 
f.eks. rengjøring og annet husarbeid. Som oftest 
tilbyr også disse institusjonene fagutdannede sy-
kepleiere og hjelpepleiere 

 
 Omfatter hjemmesykepleie og praktisk bistand i 

permanente bofellesskap/bokollektiv med tilknyt-
tet personell, aldershjem, barneboliger og avlast-
ningsboliger/-institusjoner 

 
 Aldershjem med sykepleie grupperes under 87.10 

Pleie- og omsorgstjenester i institusjon 
 
 Sosialtjenester uten botilbud der medisinsk behand-

ling eller utdanning ikke er viktige elementer grup-
peres under 87.90 Andre omsorgstjenester 

 
87.301  Aldershjem 
 

Omfatter heldøgns omsorgsinstitusjoner for eldre 
og funksjonshemmede hjemlet etter lov om  
sosiale tjenester 
 
Kombinerte alders- og sykehjem grupperes under 
87.102 Somatiske sykehjem 

 
87.302 Bofellesskap for eldre og 

funksjonshemmede med fast 
tilknyttet personell hele døgnet 

 
 Omfatter boliger og bokollektiv med fast tilknyt-

tet personell hele døgnet 
 
87.303 Bofellesskap for eldre og 

funksjonshemmede med fast 
tilknyttet personell deler av døgnet 

 
 Omfatter boliger og bokollektiv med fast tilknyt-

tet personell deler av døgnet 
 
87.304 Avlastningsboliger/-institusjoner 
 
 Omfatter botilbud for korttidsopphold for funk-

sjonshemmede. Dette kan dreie seg om engangs-
opphold eller opphold med faste eller ujevne  
intervaller. Til vanlig bor mottaker i eget hjem 

 
87.305 Barneboliger 
 

 Omfatter botilbud for personer under 18 år, som 
er så pleietrengende at de må bo utenfor eget 
hjem hele eller mesteparten av tiden 

 
87.9 Andre omsorgsinstitusjoner 
 
87.90 Andre omsorgsinstitusjoner 
 
 Omfatter institusjonsopphold og personlig pleie 

for personer, unntatt eldre og utviklingshemme-
de, som ikke fullt ut klarer å ta vare på seg selv 
eller ikke ønsker å bo alene 

 
 Omfatter også "halvveis gruppehjem" for personer 

med sosiale eller personlige problemer, lovo-
vertredere og hjem for ungdom som trenger å bli 
"korrigert" 

 
 Omfatter aktiviteter som utøves hele døgnet med 

henblikk på å yte sosial bistand til barn og spesi-
elle kategorier av personer med begrenset evne til 
å klare seg selv, men uten at legebehandling og 
opptrening er vesentlige elementer: barnehjem 
for foreldreløse, vanlige barnehjem, hjem for mid-
lertidig hjemløse og mødrehjem. Driften av disse 
hjemmene kan være av offentlig eller privat art 

 
 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

grupperes under 84.30 Trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning 

 
 Pleie- og omsorgstjenester i institusjon grupperes 

under 87.10 Pleie og omsorgstjenester i institusjon 
 
 Institusjoner og bofellesskap for eldre og funksjons-

hemmede grupperes under 87.30 Institusjoner og 
bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjons-
hemmede 

 
 Adopsjon grupperes under 88.99 Andre sosialtjenes-

ter uten botilbud ikke nevnt annet sted 
 
 Midlertidig innkvartering av katastrofeofre gruppe-

res under 88.99 Andre sosialtjenester uten botilbud 
ikke nevnt annet sted 

 
87.901 Institusjoner innen barne- og ung-

domsvern 
 
 Omfatter alle døgninstitusjoner innen barne- og 

ungdomssvern 
 
 Omfatter også Senter for eldre og barn (tidligere 

mødrehjem) 
 
87.909 Omsorgsinstitusjoner ellers 
 
 Omfatter hjem for hjemløse, krisesentra mv. 
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88 Sosiale omsorgstjenester uten  
botilbud 

 
88.1 Sosialtjenester uten botilbud for  

eldre og funksjonshemmede 
 
88.10 Sosialtjenester uten botilbud for  

eldre og funksjonshemmede 
 
 Omfatter sosialtjenester uten botilbud, rådgiv-

ning, velferdstjenester, henvisning til institusjoner 
og lignende tjenester som ytes til eldre og funk-
sjonshemmede - i hjemmet deres eller annet sted 
- av offentlige institusjoner eller private organisa-
sjoner, nasjonale eller lokale hjelpeorganisasjoner 
og spesialister som tilbyr rådgivning. Videre bis-
tand inkludert tjenester som hjemmehjelp, hus-
morvikar og annen hjelpevirksomhet i hjemmet 
deres medregnet miljøarbeid, opplæring i daglig-
livets gjøremål, boveiledning, brukerstyrt person-
lig assistanse (BPA): praktisk bistand som hjem-
mehjelp, dag- og aktivitetssentra for eldre og 
funksjonshemmede, eldresentre, omskolering av 
funksjonshemmede med begrenset utdanning 

 
 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

grupperes under 84.30 Trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning 

 
 Aktiviteter som tilsvarer de som er beskrevet i un-

derteksten, men som har botilbud grupperes under 
87.30 Institusjoner og bofellesskap innen omsorgen 
for eldre og funksjonshemmede 

 
 Dagaktiviteter for funksjonshemmede barn gruppe-

res under 88.91 Sosialtjenester uten botilbud for 
barn og ungdom 

 
88.101 Hjemmehjelp 
 
 Omfatter hjelp til personlig stell og egenomsorg, 

bl.a. hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hy-
giene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til 
å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleg-
gende behov, videre bl.a. rengjøring, matlaging, 
vask og innkjøp (del av praktisk bistand) 

 
88.102 Dagsentra/aktivitetssentra for eldre 

og funksjonshemmede 
 
 Omfatter ofte spesialtilpasset tilbud til grupper 

som f.eks. har psykiske lidelser, er bevegelses-
hemmede, psykisk utviklingshemmede eller de-
mente. Som regel kreves individuelt vedtak for å 
få plass 

 
88.103 Eldresentre 
 

 Omfatter enklere og mer åpent tilgjengelig tilbud 
enn dagsentra/aktivitetssentra. Først og fremst et 
sosialt tilbud tilpasset eldre, ev. med innslag av 
tjenester som fotpleie, kafe, frisør mv. 

 
88.9 Andre sosialtjenester uten botilbud 
 
88.91 Sosialtjenester uten botilbud for 

barn og ungdom 
 
 Omfatter også fritidshjem 
 
88.911 Barnehager 
 
88.912 Barneparker og dagmammaer 
 
88.913 Skolefritidsordninger 
 
88.914 Fritidsklubber for barn og ungdom 
 
88.99 Andre sosialtjenester uten botilbud 

ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter sosialtjenester uten botilbud, rådgiv-

ning, velferdstjenester, tjenester overfor flykt-
ninger, henvisning til institusjoner og lignende 
tjenester som ytes til enkeltpersoner og familier i 
hjemmet deres eller annet sted av offentlige insti-
tusjoner eller private organisasjoner, nasjonale el-
ler lokale hjelpeorganisasjoner og spesialister som 
tilbyr rådgivning: sosial hjelp og veiledning til 
barn og ungdom, adopsjon, forebygging av bar-
nemishandling og annen mishandling, økonomisk 
rådgivning, ekteskaps- og familierådgivning, råd-
givning vedrørende lån og gjeld, lokalsamfunns- 
og beboeraktiviteter, aktiviteter for katastrofeof-
re, flyktninger, innvandrere mv. herunder midler-
tidig eller langvarig innkvartering av slike, rehabi-
litering og omskolering av arbeidsløse med be-
grenset utdanning, vurdering av behovskriterier i 
forbindelse med sosialhjelp, bostøtte eller utleve-
ring av matbilletter, daghjem for hjemløse og 
andre sosialt svake grupper og velferdsaktiviteter 
som pengeinnsamling og andre aktiviteter med 
sosiale formål 

 
 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 

grupperes under 84.30 Trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning 

 
 Aktiviteter som tilsvarer de som er beskrevet i un-

derteksten, men som har botilbud grupperes under 
87.90 Andre omsorgsinstitusjoner 

 
88.991 Barnevernstjenester 
 
 Omfatter offentlige barnevernstjenester og priva-

te som tilbyr samme type barneverntjenester 
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 Omfatter også fosterhjem og forsterkede foster-
hjem 

 
 Utekontakt for barn og ungdom grupperes under 

88.997 Sosialtjenester for rusmisbrukere uten bo-
tilbud 

 
88.992 Familieverntjenester 
 
 Omfatter familieverntjenester 
 
88.993 Arbeidstrening for ordinært  

arbeidsmarked 
 
 Omfatter virksomheter som driver med arbeids-

trening med sikte på overgang til ordinært inn-
tektsgivende arbeid slik som arbeidsmarkeds-
bedrifter 

 
88.994 Varig tilrettelagt arbeid 
 
 Omfatter vekstbedrifter (tidligere kalt 

arbeidssamvirke) 
 
88.995 Sosiale velferdsorganisasjoner 
 
 Omfatter hjelpe- og velferdsorganisasjoner for 

syke og funksjonshemmede og organisasjoner 
med sosiale formål som f.eks. Den norske 
kreftforening, Landsforeningen for hjerte- og 
lungesyke, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp 
mv. 

 
88.996 Asylmottak 
 
 Omfatter også flyktningemottak 
 
88.997 Sosialtjenester for rusmiddelmisbru-

kere uten botilbud 
 
 Omfatter også utekontakt for barn og ungdom 
 
88.998 Kommunale sosialkontortjenester 
 
 Omfatter også kontor for flyktninger og 

asylsøkere 
 
88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 
 

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE R 
 KULTURELL VIRKSOMHET, UNDER-

HOLDNING OG FRITIDSAKTIVITETER 
 
 Omfatter en lang rekke aktiviteter som imø-

tekommer offentlighetens interesser innen-
for kultur, fornøyelser og sport herunder 
underholdningsvirksomhet, drift av museer, 
lotterivirksomhet og sport og fritidsaktivite-
ter. 

 
90 Kunstnerisk virksomhet og under-

holdningsvirksomhet 

 Omfatter drift av fasiliteter og tjenester for å 
imøtekomme kundenes interesser innenfor 
kultur og fornøyelser. Omfatter produksjon 
og fremme av og deltakelse i "live" opptre-
den, begivenheter og utstillinger for offent-
ligheten, utvikling av kunstneriske, kreative 
eller tekniske ferdigheter til produksjon av 
kunstneriske produkter og "live" opptreden. 

 Produksjon og distribusjon av film- og video 
grupperes under hhv. 59.11 Produksjon av 
film, video og fjernsynsprogrammer, 59.12 Et-
terarbeid knyttet til produksjon av film, video 
og fjernsynsprogrammer og 59.13 Distribusjon 
av film, video og fjernsynsprogrammer 

 
 Filmframvisning grupperes under 59.14 Film-

framvisning 
 

Radio- og tv-kringkasting grupperes under 
hhv. 60.1 Radiokringkasting og 60.2 Fjern-
synskringkasting 

 
 Drift av muséer av enhver art, botaniske og 

zoologiske hager og bevaring av historiske 
monumenter og naturreservater grupperes 
under 91 Drift av biblioteker, arkiver, museer 
og annen kulturvirksomhet 

 
 Lotteri og annen spillevirksomhet grupperes 

under 92 Lotteri og totalisatorspill 
 
 Sport, fornøyelser og fritidsaktiviteter gruppe-

res under 93 Sports- og fritidsaktiviteter og 
drift av fornøyelsesetablissementer 

 
90.0 Kunstnerisk virksomhet og under-

holdningsvirksomhet 
 
 Omfatter kreative aktiviteter og scenekunst 

mv. 
 
90.01 Kunstnerisk virksomhet og under-

holdningsvirksomhet 
 
 Omfatter produksjon av teaterforestillinger, kon-

serter og operaer samt dans og annen sceneopp-
treden: aktiviteter som utøves av grupper, sirkus 
eller orkestre, aktiviteter som utøves av kunstnere 
som f.eks. skuespillere, musikere og foredrags-
holdere 

 
 Virksomhet som utøves av managere for skuespille-

re og andre kunstnere grupperes under 74.903 Im-
presariovirksomhet 

 
 Rollebesetning grupperes under 78.10 Rekruttering 

og formidling av arbeidskraft 
 



Standard for næringsgruppering Norges offisielle statistikk 

172 

90.011 Utøvende kunstnere og underhold-
ningsvirksomhet innen musikk 

 
 Omfatter produksjon av konserter og operaer, 

samt aktiviteter som utøves av grupper eller or-
kestre, aktiviteter som utøves av kunstnere som 
f.eks. musikere og sangere 

 
90.012 Utøvende kunstnere og underhold-

ningsvirksomhet innen scenekunst 
 
 Omfatter produksjon av teaterforestillinger og 

dans og annen sceneopptreden, aktiviteter som 
utøves av kunstnere som f.eks.skuespillere og 
dansere 

 
90.019 Utøvende kunstnere og underhold-

ningsvirksomhet ikke nevnt annet 
sted 

 
 Omfatter produksjon av annen kunstnerisk virk-

somhet, bl.a. foredragsserier og sirkusoppset-
ninger, aktiviteter som utøves av kunstnere som 
f.eks. forfattere og foredragsholdere 

 
90.02 Tjenester tilknyttet underholdnings-

virksomhet 
 
 Omfatter tjenester i forbindelse med scenekunst 

til produksjon av teaterforestillinger, konserter og 
operaer samt dans og annen sceneopptreden: ak-
tiviteter som utøves av instruktører, produsenter, 
regissører, scenepersonale og lysmestere mv. 

 
 Omfatter også aktiviteter utøvet av produsenter 

og arrangører av kulturelle begivenheter med el-
ler uten fasiliteter 

 
 Virksomhet som utøves av managere for skuespille-

re og andre kunstnere grupperes under 74.903 Im-
presariovirksomhet 

 
 Rollebesetning grupperes under 78.10 Rekruttering 

og formidling av arbeidskraft 
 
90.03 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 
 
 Omfatter aktiviteter som utøves av selvstendige 

kunstnere som f.eks. billedhoggere, malere, teg-
nere, gravører mv., aktiviteter som utøves av for-
fattere innenfor alle grener herunder fiction, tek-
nisk skriving mv., freelancejournalisters virksom-
het og restaurering av kunstverk som f.eks. male-
rier 

 
 Produksjon av statuer, bortsett fra kunstneriske 

originaler grupperes under 23.70 Hogging og bear-
beiding av monument- og bygningsstein 

 Restaurering av orgler og andre historiske instru-
menter grupperes under 33.19 Reparasjon av annet 
utstyr 

 
 Film- og videoproduksjon grupperes under hhv. 

59.11 Produksjon av film, video og fjernsynspro-
grammer og 59.12 Etterarbeid knyttet til produk-
sjon av film, video og fjernsynsprogrammer 

 
 Restaurering av møbler (unntatt restaurering fore-

tatt av muséer) grupperes under 95.24 Reparasjon 
av møbler og boliginnredning 

 
90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

innen visuell kunst 
 
 Omfatter aktiviteter som utøves av selvstendige 

kunstnere innen visuell kunst som f.eks. billed-
hoggere, malere, billedvevere, tegnere, glass-
kunstnere, gravører mv. 

 
90.032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

innen musikk 
 
 Omfatter aktiviteter som utøves av selvstendige 

kunstnere innen musikk som f.eks.komponister 
 
90.033 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

innen scenekunst 
 
 Omfatter scenografer, koreografer og teater- og 

operaregissører som arbeider freelance 
 
90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

innen litteratur 
 
 Omfatter aktiviteter som utøves av selvstendige 

kunstnere innen litteratur, forfattere innenfor alle 
grener herunder fiction, teknisk skriving mv. og 
freelancejournalisters virksomhet 

 
90.039 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter aktiviteter som utøves av selvstendige 

kunstnere ikke nevnt annet sted som f.eks. res-
taurering av kunstverk, malerier mv. 

 
90.04 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk 

virksomhet 
 
 Omfatter drift av konsert- og teatersaler samt 

andre kulturelle fasiliteter 
 
 Drift av kinoer grupperes under 59.14 Filmfram-

visning 
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 Billettbyråvirksomhet grupperes under 79.90 An-
nen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 

 
 Drift av kunst- og kunstindustrimuséer grupperes 

under 91.021 Drift av kunst- og kunstindustrimu-
séer 

 
 Drift av kunsthistoriske muséer grupperes under 

91.022 Drift av kunsthistoriske muséer 
 
 Drift av naturhistoriske muséer grupperes under 

91.023 Drift av naturhistoriske muséer 
 
91 Drift av biblioteker, arkiver, muséer 

og annen kulturvirksomhet 
 
 Omfatter biblioteker og arkiver, drift av mu-

séer av enhver art, botaniske og zoologiske 
hager, drift av naturfenomener av historisk, 
kulturell eller undervisningsmessig interesse 
(f.eks. verdenskulturarv mv.). 

 
 Sport, fornøyelser og fritidsaktiviteter som 

f.eks. badestrender og fornøyelsesparker grup-
peres under 93 Sports- og fritidsaktiviteter og 
drift av fornøyelsesetablissementer 

 
91.0 Drift av biblioteker, arkiver, muséer 

og annen kulturvirksomhet 
 
91.01 Drift av biblioteker og arkiver 
 
 Omfatter dokumentasjons- og informasjonsaktivi-

teter utøvet av biblioteker av enhver art, lesesa-
ler, audiovisuelle rom og framvisningslokaler, ar-
kiver som er tilgjengelige for offentligheten eller 
for en bestemt krets som f.eks. studenter, viten-
skapsmenn, personale, medlemmer samt drift av 
statlige arkiver: etablering av samlinger ev. in-
nenfor et bestemt område, katalogisering av sam-
linger, utlån og oppbevaring av bøker, kart, tids-
skrifter, film, grammofonplater, bånd, kunstverk 
mv., kildesøking for brukerne mv. og fotolager og 
filmbiblioteker og -tjenester 

 
91.011 Drift av folkebiblioteker 
 
 Omfatter drift av kommunalt eide folkebiblioteker 
 
91.012 Drift av fag- og forskningsbiblioteker 
 
 Omfatter drift av fag- og forskningsbiblioteker 

ved norske universitet og høgskoler, offentlige og 
private spesialbiblioteker og Nasjonalbiblioteket 

 
91.013 Drift av arkiver 
 

 Omfatter drift av arkiver som er tilgjengelige for 
offentligheten eller en bestemt krets som f.eks. 
studenter, vitenskapsmenn, personale, medlem-
mer, samt drift av statlige arkiver: etablering av 
samlinger innenfor et bestemt område og katalo-
gisering av samlinger 

 
91.02 Drift av muséer 
 
 Omfatter muséer av enhver art: kunstmuséer, 

muséer for juveler, møbler, tøy, keramikk og sølv-
tøy, naturhistoriske muséer, vitenskapelige og 
teknologiske muséer, historiske muséer, herunder 
militærmuséer, andre spesialmuséer og fri-
luftsmuséer 

 
 Kunstgallerier grupperes under 47.789 Butikkhan-

del ikke nevnt annet sted 
 
 Restaurering av kunstverk og muséumsgjenstander 

grupperes under 90.039 Selvstendig kunstnerisk 
virksomhet ikke nevnt annet sted 

 
 Drift av folkebiblioteker grupperes under 91.011 

Drift av folkebiblioteker 
 
 Drift av fag- og forskningsbiblioteker grupperes 

under 91.012 Drift av fag- og forskningsbiblioteker 
 
 Drift av arkiver grupperes under 91.013 Drift av 

arkiver 
 
91.021 Drift av kunst- og kunstindustri-

muséer 
 
 Omfatter museum som samler, tar vare på og 

formidler kunst og/eller kunsthåndverk og de-
signprodukter 

 
91.022 Drift av kulturhistoriske muséer 
 
 Omfatter museum som samler, tar vare på og 

formidler kulturhistorisk materiale 
 
91.023 Drift av naturhistoriske muséer 
 
 Omfatter museum som samler, tar vare på og 

formidler naturhistorisk materiale 
 
91.029 Drift av muséer ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter museum som ikke kan grupperes under 

91.021, 91.022 og 91.023 og som samler, tar vare 
på og formidler materiale av historisk verdi 

 
91.03 Drift av historiske steder og bygning-

er og lignende severdigheter 
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 Omfatter drift og bevaring av historiske monu-
menter og bygninger 

 
 Renovering og restaurering av historiske monumen-

ter og bygninger grupperes under F Bygge- og an-
leggsvirksomhet 

 
91.04 Drift av botaniske og zoologiske  

hager og naturreservater 
 
 Omfatter drift av botaniske og zoologiske hager 

og naturreservater herunder fredning av dyr mv. 
 
 Beplantning av hager og parkanlegg grupperes 

under 81.30 Beplantning av hager og parkanlegg 
 
 Drift av områder til sportsfiske og jakt grupperes 

under 93.19 Andre sportsaktiviteter 
 
92 Lotteri- og totalisatorspill 
 
 Omfatter drift av spillefasiliteter som f.eks. 

kasinoer, bingohaller og videospillhaller 
samt spillevirksomhet som f.eks. lotterier og 
veddemål som inngås utenfor banen. 

 
92.0 Lotteri- og totalisatorspill 
 
92.00 Lotteri- og totalisatorspill 
 
 Omfatter lotteri- og annen spillevirksomhet som 

f.eks. salg av lodd, drift av spilleautomater med 
myntinnkast, spill med myntinnkast, virtuelle 
spillewebsteder, bookmakervirksomhet og annen 
spillevirksomhet, veddemål som inngås utenfor 
selve banen og drift av kasinoer herunder "flyten-
de kasinoer" 

 
93 Sports- og fritidsaktiviteter og drift 

av fornøyelsesetablissementer 
 
 Omfatter fritids-, fornøyelses- og sportsakti-

viteter (unntatt muséumsaktiviteter, vern av 
historiske monumenter, botaniske og zoolo-
giske hager og naturreservater samt lotteri- 
og totalisatorspill). 

 
 Scenekunst, musikk og annen kunst og under-

holdning som f.eks. produksjon av teaterfore-
stillinger, konserter og operaer samt dans og 
annen sceneopptreden grupperes under 90 
Kunstnerisk virksomhet og underholdnings-
virksomhet 

 
93.1 Sportsaktiviteter 
 
 Omfatter drift av idrettsanlegg, sportshaller 

eller sportsklubber som hovedsakelig deltar i 

sportsbegivenheter for betalende tilskuere, 
uavhengig av hva slags idrettsfolk som deltar 
i sports- eller veddeløpsbegivenheter for be-
talende tilskuere, eiere av veddeløpsdeltake-
re som f.eks. biler, hunder, hester mv. som 
hovedsakelig lar dem delta i veddeløp og 
andre tilskuerbegivenheter, sportstrenere 
som utøver spesialiserte tjenester for å støtte 
deltakere i sportsbegivenheter eller konkur-
ranser, operatører av arenaer og stadioner 
og andre aktiviteter i form av organisering, 
fremme eller styring av sportsbegivenheter 
ikke nevnt annet sted. 

 
93.11 Drift av idrettsanlegg 
 
 Omfatter drift av enhver form for innendørs eller 

utendørs idrettsanlegg (inngjerdet eller dekket 
over, med eller uten sitteplasser): fotball-,  
hockey-, cricket- og rugbystadioner, baner til bil-, 
hunde- og hesteveddeløp, svømmebassenger og 
stadioner, atletikkstadioner, vintersportsanlegg 
og –stadioner, ishockeybaner, boksearenaer, golf-
baner og bowlingbaner, organisasjoners tilrette-
legging og avvikling av enhver form for utendørs 
eller innendørs idrettsarrangement for profesjo-
nelle eller amatører på egne anlegg og styring og 
formidling av personale til å drive dette anlegget 

 
 Drift av skiheiser som selvstendig virksomhet grup-

peres under 49.393 Transport med taubaner, ka-
belbaner og skiheiser 

 
 Utleie av sports- og fritidsutstyr grupperes under 

77.21 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 
 
 Treningssentre grupperes under 93.13 Trenings-

sentre 
 
 Aktiviteter i parker og på strender grupperes under 

93.299 Fritidsvirksomhet ellers 
 
93.12 Idrettslag og -klubber 
 
 Omfatter idrettsklubber som - enten de er profe-

sjonelle, halvprofesjonelle eller amatørklubber - 
gir medlemmene sine mulighet for å delta i 
sportsaktiviteter slik som fotballklubber, bowling-
klubber, svømmeklubber, golfklubber, bokseklub-
ber, vintersportsklubber, sjakklubber, atletklubber 
og skytterlag mv. 

 
 Undervisning i idrett utøvet av individuelle lærere 

eller trenere grupperes under 85.51 Undervisning 
innen idrett og rekreasjon 

 
 Drift av idrettsanlegg grupperes under 93.11 Drift 

av idrettsanlegg 
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 Idrettsklubbers tilrettelegging og avvikling av en-
hver form for utendørs eller innendørs sportsar-
rangement på egne anlegg for profesjonelle eller 
amatører grupperes under 93.11 Drift av idrettsan-
legg 

 
93.13 Treningssentre 
 
 Omfatter helse-, trenings- og bodybuildingklubber 

og -anlegg 
 
 Undervisning i idrett utøvet av individuelle lærere 

eller trenere grupperes under 85.51 Undervisning 
innen idrett og rekreasjon 

 
93.19 Andre sportsaktiviteter 
 
 Omfatter tilrettelegging og fremme av sportsakti-

viteter med eller uten anlegg, aktiviteter utøvet 
av profesjonelle idrettsfolk, kampledere, domme-
re, tidtakere mv., aktiviteter utøvet av idrettsfor-
bund og regulerende organer, aktiviteter forbun-
det med fremme av sportsaktiviteter, staller for 
veddeløpshester og hunder, samt garasjer for 
veddeløpsbiler, drift av områder for sportsfiske og 
jakt, hjelpetjenester for jakt som sports- eller fri-
tidsaktivitet og sportsfiske og fjellførere 

 
 Utleie av sportsutstyr grupperes under 77.21 Utleie 

og leasing av sports- og fritidsutstyr 
 
 Idrettsskoler grupperes under 85.51 Undervisning 

innen idrett og rekreasjon 
 
 Sportstrenere, -lærere og -instruktører grupperes 

under 85.51 Undervisning innen idrett og rekrea-
sjon 

 
 Idrettsklubbers tilrettelegging og avvikling av en-

hver form for utendørs eller innendørs sportsbegi-
venhet for profesjonelle eller amatører, uansett om 
dette skjer på egne anlegg eller ikke, grupperes un-
der hhv. 93.11 Drift av idrettsanlegg og 93.12 Id-
rettslag og klubber 

 
 Aktiviteter i parker og på strender grupperes under 

93.299 Fritidsvirksomhet ellers 
 
93.2 Fritidsaktiviteter og drift av fornøy-

elsesetablissementer 
 
 Omfatter en lang rekke enheter som driver 

anlegg eller tilbyr tjenester for å imøtekom-
me kundenes forskjellige fritidsinteresser, at-
traksjoner som f.eks. mekaniske fornøyelser, 
vannrutsjebaner, spill, forestillinger, temaut-
stillinger og utfluktsområder. 

 Sportsaktiviteter, musikk og annen kunst og 
underholdning grupperes ikke under denne 
næringen 

 
93.21 Drift av fornøyelses- og temaparker 
 
 Omfatter fornøyelsesparker o.l., drift av en lang 

rekke attraksjoner som f.eks. tivoli, vannrutsjeba-
ner, spill, forestillinger, temautstillinger og ut-
fluktsområder 

 
93.29 Andre fritidsaktiviteter 
 
 Omfatter fornøyelses- og fritidsaktiviteter (unn-

tatt fornøyelsesparker o.l.) som ikke er nevnt an-
net sted: fornøyelsesparker (uten overnattingsfa-
siliteter), drift av rekreative transportfasiliteter, 
f.eks. marinaer, drift av skibakker, utleie av utstyr 
til fritid og rekreative formål som en integrert del 
av rekreative fasiliteter, markeder og mv., utstil-
linger med rekreative formål, strandaktiviteter 
herunder utleie av badehus, låsbare skap og sto-
ler og drift av dansesteder 

 
 Omfatter også produksjon og tilrettelegging av 

begivenheter unntatt kulturelle begivenheter og 
sportsbegivenheter med eller uten fasiliteter 

 
 Drift av taubaner, kabelbaner og skiheiser som 

selvstendig virksomhet grupperes under 49.393 
Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser 

 
 Fisketurer med skip grupperes under hhv. 50.10 

Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer og 50.30 
Passasjertransport på elver og innsjøer 

 
 Formidling av plass og fasiliteter til korttidsopphold 

for besøkende på arealer til rekreative formål, på 
fjellet og på campingplasser grupperes under 55.30 
Drift av campingplasser og turisthytter 

 
 Campingplasser og lignende fasiliteter, fritidscam-

per, jakt- og fiskecamper grupperes under 55.30 
Drift av campingplasser og turisthytter 

 
 Teater- og sirkustropper grupperes under 90.01 

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet 
 
93.291 Opplevelsesaktiviteter 
 
 Omfatter organisering og salg av egne produkter 

f.eks. rafting, fjellklatring, kanefart, hundeslede-
turer, beversafari mv. (herunder utleie av utstyr 
til disse aktivitetene) 

 
93.292 Fritidsetablissement 
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 Aktivitetsparker med rekreative formål. Drift av 
rekreative transportfasiliteter, f.eks. drift av ma-
rinaer og skibakker. Leie av utstyr som er en inte-
grert del av den rekreative aktiviteten 

 
93.299 Fritidsvirksomhet ellers 
 
 Omfatter markeder og utstillinger med rekreative 

formål, strandaktiviteter herunder utleie av bade-
hus, låsbare skap og stoler og drift av dansesteder 

 
 Omfatter også utleie av sportsfiskeutstyr og jakt- 

og fiskerettigheter 
 
 Utleie av sportsutstyr grupperes under 77.21 Utleie 

og leasing av sports- og fritidsutstyr 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE S 
 ANNEN TJENESTEYTING 
 
 Omfatter organisasjoner og foreninger, repa-

rasjon av datamaskiner og varer til personlig 
bruk og husholdningsbruk og en rekke per-
sonlige tjenester som ikke er nevnt annet 
sted i standarden. 

 
94 Aktiviteter i medlemsorganisasjoner 
 
 Omfatter organisasjoner som ivaretar spesi-

elle gruppers interesser eller fremmer ideer 
overfor offentligheten. Disse organisasjonene 
har vanligvis en gruppe medlemmer, men 
ikke-medlemmer kan delta i deres aktiviteter 
og dra fordel av det. Næringen grupperes 
primært etter det formålet som disse organi-
sasjonene tjener, nemlig arbeidsgiverens, 
selvstendige yrkesutøveres og det vitenska-
pelige samfunns interesser  (næringshoved-
gruppe 94.1), arbeidstakerens interesser 
(nærings-hovedgruppe 94.2) eller fremme av 
religiøse, politiske, kulturelle, utdannings-
messige eller rekreative ideer og aktiviteter 
(næringshovedgruppe 94.9). 

 
94.1 Næringslivs- og arbeidsgiverorgani-

sasjoner og yrkessammenslutninger 
 
 Omfatter enheter som ivaretar medlemmer 

av næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjo-
ners interesser. For yrkessammenslutningers 
vedkommende omfatter den også ivareta-
king av medlemmenes faglige interesser. 

 
94.11 Næringslivs- og arbeidsgiver-

organisasjoner 
 
 Omfatter organisasjoner hvis aktiviteter er kon-

sentrert om utvikling og fremme av virksomhet 
innenfor en bestemt næring, herunder jordbruk, 

eller den økonomiske vekst eller yrkesbetingelse-
ne innenfor et bestemt geografisk område eller en 
administrativ enhet uten særlig hensyntagen til 
en bestemt næring; forbund av slike sammenslut-
ninger, virksomhet som utøves av handelskam-
mere, lag og lignende organisasjoner, formidling 
av opplysninger, representasjon overfor det of-
fentlige, public-relationarbeide og yrkes- og ar-
beidsgiverorganisasjoners overenskomstforhand-
linger 

 
 Arbeidstakerorganisasjoner grupperes under 94.20 

Arbeidstakerorganisasjoner 
 
94.12 Yrkessammenslutninger 
 
 Omfatter organisasjoner, hvis medlemmer har en 

spesiell tilknytning til en bestemt disiplin eller et 
yrkesmessig eller teknisk fagområde som f.eks. 
sammenslutninger av leger, jurister, ingeniører, 
arkitekter mv., sammenslutninger innenfor vi-
tenskapelige, akademiske og kulturelle aktivite-
ter, f.eks. sammenslutninger av forfattere, malere, 
kunstnere av forskjellig art, journalister mv., fag-
lige sammenslutningers formidling av opplys-
ninger, fastsettelse av og kontroll med overhol-
delse av normer for normal praksis, representa-
sjon overfor det offentlige samt public relationar-
beid 

 
 Omfatter også lærde selskapers virksomhet 
 
 Undervisning gitt av disse sammenslutningene 

grupperes under næring 85 Undervisning 
 
94.2 Arbeidstakerorganisasjoner 
 
94.20 Arbeidstakerorganisasjoner 
 
 Omfatter ivaretaking av organiserte arbeidstake-

res interesser (omfatter ikke undervisning gitt av 
slike organisasjoner). Medlemmer er arbeidstake-
re som hovedsakelig engasjerer seg i å represen-
tere sine synspunkter i lønnsspørsmål og spørs-
mål vedrørende arbeidssituasjonen samt i koordi-
nering av fellesaksjoner, aktiviteter som utøves av 
industriforbund, fagforeninger sammensatt av til-
sluttede avdelinger og arbeidstakerorganisasjoner 
sammensatt av tilsluttede fagforeninger på basis 
av fag, geografisk område, organisasjonsstruktur 
eller andre kriterier 

 
 Undervisning gitt av disse sammenslutningene 

grupperes under næring 85 Undervisning 
 
94.9 Aktiviteter i andre medlems-

organisasjoner 
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 Omfatter enheter (unntatt næringslivs- og 
arbeidsgiverorganisasjoner, yrkessammen-
slutninger og fagforeninger) som ivaretar 
sine medlemmers interesser. 

 
94.91 Religiøse organisasjoner 
 
 Omfatter religiøse organisasjoner eller enkeltper-

soner som leverer tjenester direkte til menigheter 
i kirker, moskéer, templer, synagoger eller andre 
steder og virksomhet som utøves av organisasjo-
ner som driver klostre og religiøse samværsaktivi-
teter  

 
 Omfatter også religiøse begravelsestjenester 
 
 Undervisning gitt av slike sammenslutninger grup-

peres under 85 Undervisning 
 
 Helsetjenester gitt av slike sammenslutninger grup-

peres under 86 Helsetjenester 
 
 Sosiale omsorgstjenester iverksatt av slike sammen-

slutninger grupperes under hhv. 87 Pleie og om-
sorgstjenester i institusjon og 88 Sosiale omsorgs-
tjenester uten botilbud 

 
94.92 Partipolitiske organisasjoner 
 
 Omfatter virksomhet som utøves av politiske 

organisasjoner og hjelpeorganisasjoner som ung-
domsorganisasjoner som er tilknyttet et politisk 
parti. Slike organisasjoners hovedfunksjon er å 
øve innflytelse på offentlige myndigheters beslut-
ninger ved å plassere partiets medlemmer eller 
tilhengere i politiske embeter. Aktivitetene kan 
også omfatte formidling av opplysninger, public 
relationarbeid, og å skaffe til veie midler mv. 

 
94.99 Aktiviteter i andre medlemsorganisa-

sjoner ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter virksomhet som utøves av organisasjo-

ner som ikke er direkte tilknyttet et politisk parti, 
men som arbeider for å fremme saker av offentlig 
interesse ved hjelp av opplysningskampanjer, po-
litisk innflytelse, skaffing av midler mv., borger-
initiativer eller protestbevegelser, miljø- og øko-
logibevegelser, organisasjoners fremme av kultu-
relle og utdanningsmessige foranstaltninger ikke 
nevnt annet sted, organisasjoners arbeide til be-
skyttelse og bedring av vilkårene for spesielle 
grupper, f.eks. etniske grupper og andre minori-
tetsgrupper, patriotiske foreninger, herunder fo-
reninger for krigsveteraner, forbrukerorganisa-
sjoner, automobilforeninger, foreninger hvis for-
mål er sosialt samvær, f.eks. rotaryklubber, losjer 
mv., ungdomsorganisasjoner, studentforeninger, 

klubber og broderforbund mv., foreninger med 
kulturelle eller rekreative aktiviteter eller hobbyer 
(unntatt sport og spill), f.eks. litteraturforeninger, 
historiske foreninger, hageselskaper, film- og fo-
toklubber, musikk- og kunstforeninger, hånd-
verksforeninger og frimerkeklubber mv. 

 
 Omfatter også fond/legat ytet av organisasjoner, 

foreninger eller andre 
 
 Virksomheten til profesjonelle kunstneres foreninger 

og organisasjoner grupperes under 90.0 Kunstne-
risk virksomhet og underholdningsvirksomhet 

 
 Sportsklubber grupperes under 93.12 Idrettslag og -

klubber 
 
 Yrkessammenslutninger grupperes under 94.12 

Yrkessammenslutninger 
 
94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisa-

sjoner ikke nevnt annet sted 
 
 Omfatter virksomhet som utøves av organisasjo-

ner som ikke er direkte tilknyttet et politisk parti, 
men som arbeider for å fremme saker av offentlig 
interesse ved hjelp av opplysningskampanjer, po-
litisk innflytelse, skaffing av midler mv., borger-
initiativer eller protestbevegelser, miljø- og øko-
logibevegelser, organisasjoners fremme av kultu-
relle og utdanningsmessige foranstaltninger ikke 
nevnt annet sted, organisasjoners arbeide til be-
skyttelse og bedring av vilkårene for spesielle 
grupper, f.eks. etniske grupper og andre minori-
tetsgrupper, patriotiske foreninger, herunder fo-
reninger for krigsveteraner, forbrukerorganisa-
sjoner, automobilforeninger, foreninger hvis for-
mål er sosialt samvær, f.eks. rotaryklubber, losjer 
mv., ungdomsorganisasjoner, studentforeninger, 
klubber og broderforbund mv., foreninger med 
kulturelle eller rekreative aktiviteter eller hobbyer 
(unntatt sport og spill), f.eks. litteraturforeninger, 
historiske foreninger, hageselskaper, film- og fo-
toklubber, musikk- og kunstforeninger, hånd-
verksforeninger og frimerkeklubber mv. 

 
 Virksomheten til profesjonelle kunstneres foreninger 

og organisasjoner grupperes under 90.0 Kunstne-
risk virksomhet og underholdningsvirksomhet 

 
 Sportsklubber grupperes under 93.12 Idrettslag og -

klubber 
 
 Yrkessammenslutninger grupperes under 94.12 

Yrkessammenslutninger 
 
94.992 Fond/legater som støtter veldedige 

og allmennyttige formål 
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95 Reparasjon av datamaskiner, hus-
holdningsvarer og varer til personlig 
bruk 

 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av da-

tamaskiner og tilleggsutstyr som f.eks. sta-
sjonære datamaskiner, bærbare datamaski-
ner, lagerenheter og printere. 

 
 Omfatter også reparasjon av kommunika-

sjonsutstyr som f.eks. telefaksapparater, ra-
diosender- og mottakerutstyr og forbruker-
elektronikk som f.eks. radio- og tv-apparater, 
redskaper til hus og hage som f.eks. plen-
klippere og -trimmere, skotøy og lærvarer, 
møbler og boligutstyr, klær og tilbehør til 
klær, sportsutstyr, musikkinstrumenter, hob-
byartikler og andre varer til personlig bruk 
og til bruk i husholdningen. 

 
 Reparasjon av medisinsk utstyr og diagnostisk 

utstyr, måleinstrumenter, laboratorieinstru-
menter og radar- og sonarutstyr grupperes 
under 33.13 Reparasjon av elektronisk og op-
tisk utstyr 

 
95.1 Reparasjon av datamaskiner og kom-

munikasjonsutstyr 
 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av da-

tamaskiner og -utstyr og kommunikasjonsut-
styr. 

 
95.11 Reparasjon av datamaskiner og  

-tilleggsutstyr 
 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av: stasjonæ-

re datamaskiner, bærbare datamaskiner, magne-
tiske diskettstasjoner, minnestikk og andre lag-
ringsenheter, optiske diskettstasjoner (CD-RW, 
CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printere, skjer-
mer, tastaturer, mus, joystick og styrekuletilbe-
hør, interne og eksterne modemer, lukkede data-
terminaler, servere, scannere, herunder strekko-
delesere, chipkortlesere, VR-hjelmer og datapro-
jektorer 

 
 Omfatter også reparasjon og vedlikehold av ikke-

mekanisk styrte dataterminaler som pengeauto-
mater, salgsterminaler og håndholdte PC-er 
(PDA-er) 

 
 Reparasjon og vedlikehold av kabelmodemer grup-

peres under 95.12 Reparasjon av kommunikasjons-
utstyr 

 
95.12 Reparasjon av kommunikasjonsut-

styr 

 Omfatter reparasjon og vedlikehold av kommuni-
kasjonsutstyr som f.eks. trådløse telefoner, mobil-
telefoner, kabelmodemer, telefaksapparater, over-
føringsutstyr som f.eks. routere, broer og mode-
mer, radiosender- og mottakerutstyr og tv- og vi-
deokamera til profesjonelt bruk  

 
95.2 Reparasjon av husholdningsvarer og 

varer til personlig bruk 
 
 Omfatter reparasjon og serviceettersyn av 

varer til husholdningsbruk og personlig 
bruk. 

 
95.21 Reparasjon av elektronikk til hus-

holdningsbruk 
 
 Omfatter reparasjon og vedlikehold av TV-er, 

radiomottakere, DVD-spillere, CD-spillere og vi-
deokamera til privat bruk 

 
95.22 Reparasjon av husholdningsvarer og 

hageredskaper 
 
 Omfatter reparasjon og serviceettersyn av hvite-

varer, ovner, støvsugere, symaskiner, airconditi-
onanlegg mv., plenklippere, kantklippere, snøfre-
sere og løvsamlere, trimmere mv. 

 
 Reparasjon av bærbart motordrevet håndverktøy 

grupperes under 33.12 Reparasjon av maskiner 
 
 Reparasjon av sentrale airconditionanlegg gruppe-

res under 43.22 VVS-arbeid 
 
95.23 Reparasjon av skotøy og lærvarer 
 
 Omfatter reparasjon av skotøy og lærvarer: repa-

rasjon av støvler, sko, reiseeffekter o.l. og hælflik-
king 

 
95.24 Reparasjon av møbler og boliginn-

redning 
 
 Omfatter ompolstring, oppussing, reparasjon og 

restaurering av møbler, herunder kontormøbler 
 
95.25 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 
 
 Omfatter reparasjon av ur og deler som f.eks. 

urkasser og -kabinetter av alle slags materialer, 
urverk, kronometre mv. og reparasjon og forand-
ring av smykker 

 
 Industriell gravering av metall grupperes under 

25.61 Overflatebehandling av metaller 
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 Reparasjon av kontrollur, tid- og datostempler, 
tidsinnstilte lås og lignende tidtakingsinnretninger 
grupperes under 33.13 Reparasjon av elektronisk 
og optisk utstyr 

 
95.29 Reparasjon av andre husholdnings-

varer og varer til personlig bruk 
 
 Omfatter reparasjon og forandring av klær, repa-

rasjon av sykler, sportsutstyr (unntatt pistoler til 
sportsbruk), bøker, musikkinstrumenter (unntatt 
orgler og historiske musikkinstrumenter), hobby-
artikler og andre varer til personlig bruk og hus-
holdningsbruk, stemming av pianoer og filing av 
nøkler 

 
 Reparasjon av bærbart motordrevet maskinverktøy 

grupperes under 33.12 Reparasjon av maskiner 
 
 Reparasjon av pistoler til sports- og fritidsbruk 

grupperes under 33.12 Reparasjon av maskiner 
 
96 Annen personlig tjenesteyting 
 
 Omfatter all tjenesteyting som ikke er nevnt 

annet sted i standarden: vaskerier og rense-
rier, frisør - og skjønnhetssalonger, bede-
menn og begravelsesbyråer. 

 
96.0 Annen personlig tjenesteyting 
 
96.01 Vaskeri- og renserivirksomhet 
 
 Omfatter vask og rensing, stryking mv. av alle 

former for klær (herunder pelsverk) og tekstiler 
maskinelt, ved håndkraft eller ved hjelp av selv-
betjeningsmaskiner enten disse maskinene er til-
gjengelige for private kunder eller næringsdri-
vende, henting og bringing av tøy fra vaskeriene, 
rensing av tepper og gardiner, uansett om det fo-
regår hos kunder eller ikke og vaskerienes utleie-
virksomhet av dekketøy, arbeidsuniformer o.l.  

 
 Omfatter også reparasjon og mindre forandring 

på klær eller andre tekstilvarer når dette skjer i 
forbindelse med rensing 

 
 Utleie av klær, bortsett fra arbeidstøy, selv om vask 

og rensing av disse varene er en integrert del av 
denne virksomheten grupperes under 77.29 Utleie 
og leasing av andre husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk 

 
 Reparasjon og forandring på klær mv. som selv-

stendig virksomhet grupperes under 95.29 Repara-
sjon av andre husholdningsvarer og varer til per-
sonlig bruk 

 

96.02 Frisering og annen skjønnhetspleie 
 
 Omfatter hårvask, klipping, permanent, farging, 

toning, ondulering, antikrøll o.l. barbering og 
trimming av skjegg, ansiktsmassasje, manikyr og 
pedikyr, makeup mv. 

 
 Produksjon av parykker grupperes under 32.99 

Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 
 
96.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift 

av kirkegårder og krematorier 
 
 Omfatter begravelse og kremering samt begravel-

se og kremering av døde dyr og tilknyttet virk-
somhet: klargjøring av døde til begravelse eller 
kremering og balsamering samt bedemannsvirk-
somhet, begravelsesbyrå og krematorievirksom-
het, utleie av plasser i likkapeller, utleie eller salg 
av gravsteder og stell av gravsteder 

 
 Stell av kirkegårder grupperes under 81.30 Be-

plantning av hager og parkanlegg 
 
 Religiøse begravelsestjenester grupperes under 

94.91 Religiøse organisasjoner 
 
96.04 Virksomhet knyttet til kroppspleie og 

fysisk velvære 
 
 Omfatter tyrkiske bad, saunaer og badstuer, sola-

rier, helsesentre, mosjonssentre, massasjeklinik-
ker, spa mv. 

 
 Medisinsk massasje og terapi grupperes under 

86.909 Andre helsetjenester 
 
 Sunnhets-, fitness- og bodybuildingklubber og -

anlegg grupperes under 93.13 Treningssentre 
 
96.09 Personlig tjenesteyting ikke nevnt  

annet sted 
 
 Omfatter astrologiske og spiritistiske aktiviteter, 

sosiale aktiviteter som utøves av f.eks. escorteby-
råer, kontaktbyråer, ekteskapsbyråer, tjeneste-
yting i forbindelse med kjæledyr, f.eks. pensjon, 
strigling, passing og dressur, slektsgranskingsby-
råer, tatovering og piercing, skopussing, portnere 
og bilparkeringsservice mv. og drift av maskiner 
med myntinnkast til personlige tjenester (fotoau-
tomater, vekter, blodtrykksmaskiner, låsbare skap 
mv.) 

 
 Veterinærer grupperes under 75.00 Veterinærtjenes-

ter 
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 Drift av spilleautomater med myntinnkast gruppe-
res under 92.00 Lotteri og totalisatorspill 

 
 Drift av vaskemaskiner med myntinnkast grupperes 

under 96.01 Vaskeri- og renserivirksomhet 
 
 NÆRINGSHOVEDOMRÅDE T 
 LØNNET ARBEID I PRIVATE HUS-

HOLDNINGER 
 
97 Lønnet arbeid i private husholdning-

er 
 
97.0 Lønnet arbeid i private husholdning-

er 
 
97.00 Lønnet arbeid i private husholdning-

er 
 
 Omfatter husholdningenes aktiviteter i deres 

egenskap av arbeidsgivere for ansatt personale 
som f.eks. husassistenter, kokker, tjenere, butlere, 
rengjøringspersonale, gartnere, portvakter, stall-
gutter, sjåfører, portnere, guvernanter, huslærere, 
sekretærer mv.  

 
 Tjenesteytelser som f.eks. matlaging, stell av hage 

mv. utøvet av selvstendige næringsdrivende gruppe-
res ikke her, men i hht. hva slags tjenester de yter 

 
NÆRINGSHOVEDOMRÅDE U 

 INTERNASJONALE ORGANISASJONER 
OG ORGANER 

 
99 Internasjonale organisasjoner og 

organer 
 
99.0 Internasjonale organisasjoner og 

organer 
 
99.00 Internasjonale organisasjoner og 

organer 
 
 Omfatter internasjonale organisasjoner som f.eks. 

De Forente Nasjoner og FN-systemets særorganer, 
regionale organer mv., Det internasjonale valuta-
fond, Verdensbanken, Verdens tollorganisasjon, 
Organisasjon for økonomisk samarbeide og utvik-
ling, Organisasjonen av oljeeksporterende land, 
Det Europeiske Felleskap, Det Europeiske Frihan-
delsforbund mv. 

 
 Omfatter også diplomatiske representasjoners og 

konsulaters aktivitet når den bestemmes av verts-
landet i stedet for av det landet de representerer 
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Stikkordsregister 
 
Acetylsalicylsyre, prod. ................................................21.100 
Acryl, prod...................................................................20.160 
Administrasjon, skatte-, offentlig .................................84.110 
Administrasjon, skole-, offentlig ..................................84.120 
Administrasjon, sosial-, offentlig..................................84.120 
Administrasjon, teknisk, offentlig ................................84.130 
Administrasjon, økonomisk, off. ..................................84.110 
Adopsjonsorganisasjoner .............................................88.991 
Adressedatabaser, drift ................................................63.110 
Adresseringsmaskiner, prod.........................................28.230 
Adresselister, utgivelse ................................................58.120 
Aducergods..................................................................24.510 
Advokatvirksomhet......................................................69.100 
Aerobicinstitutter.........................................................93.130 
Aerosolflasker, påfylling ..............................................82.920 
Agenturhandel.................................................................46.1 
Agenturhandel, bredt vareutvalg .................................46.190 
Agenturhandel, kunstgjødsel .......................................46.120 
Agenturhandel, motorvogner.........................................45.11 
Agenturhandel, motorsykler ........................................45.401 
Agenturhandel, spes. vareutv. ellers ............................46.180 
Agrokjemiske produkter, prod. ....................................20.200 
Agurker, dyrking..........................................................01.130 
Airbag, prod.................................................................29.320 
Airconditionanlegg, install. ..........................................43.220 
Airconditionanlegg, rep. ..............................................43.220 
Akkumulatorer, prod. ..................................................27.200 
Aksjefond .....................................................................64.30 
Aksjemekling ...............................................................66.120 
Aksler, jernbanevogner, prod.......................................30.200 
Aksler, maskiner, prod.................................................28.150 
Aksler, motorvogner, prod. ..........................................29.320 
Aktuarer, forsikring .....................................................66.290 
Akupunktørvirksomhet ................................................86.909 
Akvarieforretninger ....................................................47.762 
Akvarier, prod..............................................................32.990 
Alarmsystemer, engrosh. .............................................46.694 
Alarmsystemer, install. ................................................43.210 
Alarmutstyr, prod. .......................................................26.300 
Aldehyder, prod...........................................................20.140 
Alkaliemetaller, prod. ..................................................20.130 
Alkoholer, organiske, prod...........................................20.140 
Alkoholfrie drikkevarer, engrosh..................................46.349 
Alkoholfrie drikkevarer, prod.......................................11.070 
Alkoholikeranstalter ....................................................87.202 
Allmennpraktiserende leger.........................................86.211 
Alminnelige somatiske sykehus....................................86.101 
Alpinanlegg, drift.........................................................93.110 
Aluminium, bryting .....................................................07.290 
Aluminium, halvfabr., prod..........................................24.422 
Aluminium, primær, prod. ...........................................24.421 
Aluminium, sekundær, prod. .......................................24.421 
Aluminiumoksyd, prod. ...............................................24.422 
Aluminiumsfolie, prod. ................................................24.422 
Aluminiumsstøperi.......................................................24.530 
Ambassader, norske i utlandet.....................................84.210 
Ambassader, utenlandske i Norge................................99.000 

Ambolter, prod. ...........................................................25.730 
Ambulansetjenester .....................................................86.907 
Amfibiekjøretøyer, prod...............................................29.100 
Ammoniakk, prod. .......................................................20.150 
Ammoniumklorid, prod. ..............................................20.150 
Ammunisjon, butikkh...................................................47.789 
Ammunisjon, prod. ......................................................25.400 
AOF-foreninger............................................................85.593 
Anilin, engrosh. ...........................................................46.750 
Animalske fettstoffer, spiselige,raffinering ...................10.130 
Animalske oljer, ikke-spiselige, prod. ...........................10.412 
Anker, prod..................................................................25.990 
Anlegg, jernbaner ........................................................42.120 
Anlegg, veger...............................................................42.110 
Anleggsarbeid, oppmåling ...........................................71.122 
Anleggsarbeid, under vann .................................................42 
Anleggsentreprenører .........................................................42 
Anleggsgartnerier ........................................................81.300 
Annonseblader, distribusjon ........................................73.110 
Annonseblader, forlegging ...........................................58.140 
Anorakker, prod...........................................................14.130 
Ansiktsmassasje ...........................................................96.020 
Ansvarsforsikring .........................................................65.120 
Antenneanlegg, lokalt, install. .....................................43.210 
Antenneanlegg, lokalt, rep...........................................95.120 
Antenner, butikkh........................................................47.430 
Antenner, engrosh. ......................................................46.432 
Antenner, prod. ...........................................................26.300 
Antibiotika, engrosh.....................................................46.460 
Antibiotika, prod..........................................................21.100 
Antifrostvæsker, prod...................................................20.590 
Antikviteter, avsyring...................................................95.240 
Antikviteter, butikkh. ...................................................47.791 
Antikviteter, engrosh. ..................................................46.471 
Apotekvarer, butikkh. ..................................................47.730 
Apotekvarer, engrosh...................................................46.460 
Apparater, bodybuilding, prod.....................................32.300 
Apparater, elektr. oppvarm., prod................................27.510 
Apparater, elektriske, utleie .........................................77.290 
Apparater, elektrodiagnostiske, prod. ..........................26.600 
Apparater, fotografiske lab., prod. ...............................26.700 
Apparater, fysiske analyser, prod. ................................26.510 
Apparater, geofysikk, prod...........................................26.510 
Apparater, hush., elektr., prod. ....................................27.510 
Apparater, hush. ikke-elektr., prod. .............................27.520 
Apparater, kjemiske analyser, prod..............................26.510 
Apparater, kornbehandling, prod.................................28.930 
Apparater, massasje, prod............................................26.600 
Apparater, medisinsk bruk, prod..................................32.500 
Apparater, meteorologi, prod.......................................26.510 
Apparater, måle-, prod.................................................26.510 
Apparater, respirasjons-, prod......................................26.600 
Apparater, røntgen-, prod. ...........................................26.600 
Apparater, steriliserings-, prod.....................................32.500 
Apparater, telefaks-, prod. ...........................................26.300 
Apparater, telefonsvare-, prod. ....................................26.300 
Apparater, tidskontroll, prod .......................................26.520 
Apparater, tidsmåling, prod. ........................................26.520 
Apparater, video, prod.................................................26.400 
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Appelsiner, dyrking .....................................................01.230 
Arbeids- og inkluderingsdep. .......................................84.130 
Arbeidsdirektoratet......................................................84.130 
Arbeidsformidling, offentlig.........................................78.100 
Arbeidsformidling, privat.............................................78.100 
Arbeidsforskningsinstituttet .........................................72.200 
Arbeidsgiverorganisasjoner..........................................94.110 
Arbeidskraft, utleie ......................................................78.200 
Arbeidsplattformer, montering ....................................43.990 
Arbeidsplattformer, riving ...........................................43.990 
Arbeidsplattformer, utleie m/pers. ..............................43.990 
Arbeidsplattformer, utleie u/pers. ...............................77.320 
Arbeidsretten...............................................................84.130 
Arbeidstakerorganisasjoner .........................................94.200 
Arbeidstilsynet.............................................................84.130 
Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked.................88.993 
Arbeidstøy, prod. .........................................................14.120 
Arealplanlegging, offentlig ..........................................84.130 
Arkitekter, hage-..........................................................71.113 
Arkitekter, landskaps-..................................................71.113 
Arkitektvirksomhet ........................................................71.11 
Arkiver ...................................................................91.013 
Armatur, elektr., install. ..............................................43.210 
Aromaterapivirksomhet ...............................................86.909 
Artikler, alabast, prod..................................................23.990 
Artikler, onyx, prod. ....................................................23.700 
Artikler, optiske, prod..................................................26.700 
Artikler, ortopediske, butikkh. .....................................47.740 
Artikler, sports-, prod. .................................................32.300 
Asbest, prod.................................................................23.990 
Asbest, utvinning .........................................................08.990 
Asbestsanering.............................................................39.000 
Asfalt, legging..............................................................42.110 
Asfalt, naturlig, utvinning............................................08.990 
Asfalt, prod..................................................................23.990 
Asfaltpapp, prod. .........................................................23.990 
Asparges, dyrking ........................................................01.130 
Assurandørvirks., selvst. virks. .....................................66.220 
Astrologiske aktiviteter ................................................96.090 
Astronomisk utstyr, prod. ............................................26.700 
Asylmottak ..................................................................88.996 
Atlaser, forlegging .......................................................58.110 
Atletisk utstyr, butikkh. ...............................................47.641 
Atletisk utstyr, engrosh................................................46.494 
Atletisk utstyr, prod. ....................................................32.300 
Atletklubber.................................................................93.120 
Atomavfall, bearbeiding...............................................38.220 
Atomreaktorer, prod....................................................25.300 
Attførings- og opptreningssykehus...............................86.107 
Auberginer, dyrking.....................................................01.130 
Auksjonærvirksomhet ..................................................82.990 
Automater, billett-, prod..............................................28.230 
Automater, foto-, drift .................................................96.090 
Automater, salgs-, prod. ..............................................28.290 
Automater, seddel-, prod. ............................................28.230 
Automater, spille-, prod...............................................32.400 
Automatsalg ................................................................47.990 
Automobilforbund .......................................................94.991 
Autovern, oppsetting ...................................................42.110 

Avballanseringsutstyr, prod. ........................................28.990 
Avfall, farlig, destruksjon.............................................38.220 
Avfall, farlig, innsamling..............................................38.120 
Avfall, ikke-farlig, beh. ................................................38.210 
Avfall, ikke-farlig, innsamling ......................................38.110 
Avfall, transport..................................................................38 
Avfallsbeholdere, tømming..........................................38.110 
Avfallskvern, hush., prod .............................................27.510 
Avfallsprodukter, behandling..............................................38 
Avfallsprodukter, engrosh............................................46.770 
Avfallsprodukter, fjerning...................................................38 
Avfallsprod., ikke-metallholdig,gjenbruk .....................38.320 
Avfallsprod., metallholdig, gjenbr................................38.320 
Avisbud ...................................................................53.200 
Avisenes distriktskontor...............................................58.130 
Aviser, butikkh.............................................................47.620 
Aviser, engrosh. ...........................................................46.491 
Avistrykkerier ..............................................................18.110 
Avløpsrør, tømming og rensing....................................37.000 
Avløpsrør, vedlikehold.................................................37.000 
Avløserlag ...................................................................01.620 
Avsyring, møbler .........................................................95.240 
Avvirkning (skog) ........................................................02.200 
 
B 
Babytøy, butikkh..........................................................47.710 
Babytøy, engrosh. ........................................................46.421 
Babytøy, prod. .............................................................14.190 
Bacon, utsmelting ........................................................10.130 
Badekar, keramisk, prod..............................................23.420 
Badekar, metall, prod ..................................................25.990 
Badekar, plast, prod.....................................................22.230 
Badeland, drift.............................................................93.210 
Badesalt, prod..............................................................20.420 
Badetøy, butikkh. ........................................................47.710 
Badetøy, engrosh. ........................................................46.421 
Badetøy, prod. .............................................................14.190 
Badstuer, prod. ............................................................16.231 
Bajonetter, prod...........................................................25.710 
Bakerier ...................................................................10.710 
Bakerimaskiner, prod...................................................28.930 
Bakeriovner, prod. .......................................................28.930 
Bakverk, engrosh. ........................................................46.360 
Bakverk, ferskt, prod. ..................................................10.710 
Bakverk, konservert, prod............................................10.720 
Balata, prod. ................................................................20.170 
Baljer, plast, prod. .......................................................22.220 
Baljer, tre, prod. ..........................................................16.240 
Baller, sport, prod........................................................32.300 
Ballettoppførelse..........................................................90.012 
Ballettskoler ................................................................85.522 
Ballonger, gummi ........................................................22.190 
Ballonger, plast............................................................22.220 
Bananer, dyrking .........................................................01.220 
Bandasje, prod.............................................................21.200 
Bandasjister .................................................................32.500 
Banematr. montert, metall, prod. ................................25.990 
Banker, forretnings-.....................................................64.190 
Banker, spare-..............................................................64.190 
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Bannere, prod..............................................................13.929 
Barberblader, prod. .....................................................25.710 
Barberhøvler, prod.......................................................25.710 
Barbermaskiner, elektr., prod. .....................................27.510 
Barbermaskiner, rep. ...................................................95.220 
Barer, is- ...................................................................56.102 
Barer, kaffe-.................................................................56.309 
Barer, te- ...................................................................56.309 
Barne- og likestillingsdep.............................................84.120 
Barne- og ungdomspsyk. institusj. ...............................86.105 
Barne- og ungdomsskoler ............................................85.201 
Barnehager ..................................................................88.911 
Barnehjem ...................................................................87.901 
Barnemat, prod............................................................10.860 
Barneombudet .............................................................84.120 
Barneparker.................................................................88.912 
Barneskoler..................................................................85.201 
Barnetøy, butikkh. .......................................................47.710 
Barnetøy, engrosh........................................................46.421 
Barnetøy, prod.................................................................14.1 
Barnevogner, butikkh. .................................................47.789 
Barnevogner, engrosh..................................................46.494 
Barnevogner, prod. ......................................................30.920 
Barometre, prod. .........................................................26.510 
Baser, uorganiske, prod. ..............................................20.130 
Basisplast, prod............................................................20.160 
Bastfibrer, prod............................................................13.100 
Batterier, engrosh. .......................................................46.473 
Batterier, prod. ............................................................27.200 
Batteriladere, prod.......................................................27.900 
Bedriftshelsetjeneste ....................................................86.904 
Bedriftsrådgivning .......................................................70.220 
Befalsskoler .................................................................85.320 
Begravelsesbyrå ...........................................................96.030 
Begre, papp, prod. .......................................................17.220 
Beholdere, cellulosesem., prod. ...................................23.650 
Beholdere, gass, prod. .................................................25.290 
Beholdere, glass, prod. ................................................23.130 
Beholdere, metall over 300 l, prod. .............................25.290 
Beholdere, papir, prod. ................................................17.210 
Beholdere, plast, prod..................................................22.220 
Bek, prod. ...................................................................19.100 
Bekkoks, prod. .............................................................19.100 
Bekledning, agenturh...................................................46.160 
Bekledning, designvirksomhet .....................................74.101 
Bekledning, engrosh. ...................................................46.421 
Bekledningsartikler, butikkh. .......................................47.710 
Bekledningsart., imitert lær, prod. ...............................14.110 
Bekledningsart., lær, prod............................................14.110 
Bekledningsartikler, pelsskinn, prod. ...........................14.200 
Bekledningsartikler, utleie ...........................................77.290 
Bekledningsindustri ............................................................14 
Belter, kirurgiske, prod. ...............................................32.500 
Belter, prod. ellers .......................................................14.190 
Belysning, gate-, prod. .................................................27.400 
Belysning, juletre-, prod...............................................27.400 
Belysning, utendørs-, prod...........................................27.400 
Belysningsanl., trafikk, install ......................................43.210 
Belysningsanl., trafikk, rep. .........................................43.210 

Belysningsarmatur, prod..............................................27.400 
Belysningsutstyr, butikkh.............................................47.592 
Belysningsutstyr, engrosh. ...........................................46.473 
Belysningsutstyr, postordreh........................................47.913 
Benmelsfabrikker.........................................................10.110 
Bensin, engrosh. ..........................................................46.710 
Bensin, prod. ...............................................................19.200 
Bensin, sevicestasjoner.................................................47.300 
Bensinmålere, prod......................................................26.510 
Benskinner, prod. ........................................................32.500 
Beredning, pelsskinn....................................................15.110 
Bergvesenet .................................................................84.130 
Beskjæring, trær og busker ..........................................01.610 
Beskyttelsesbriller, prod...............................................32.500 
Beslag, bygninger, metall, prod. ..................................25.720 
Beslag, engrosh............................................................46.740 
Beslag, kjøretøyer, metall, prod. ..................................25.720 
Beslag, møbler, metall, prod. .......................................25.720 
Beslag, møbler, plast, prod. .........................................22.290 
Bestikk, metall, prod....................................................25.710 
Bestikk, plast, prod. .....................................................22.290 
Bestrålingsapparater, rep. og vedl................................33.130 
Bestrålingsutstyr, prod.................................................26.600 
Betong, ferdigblandet, prod. ........................................23.630 
Betong, ildfast, prod. ...................................................23.200 
Betongblandere, prod. .................................................28.920 
Betongelementer, prod. ...............................................23.610 
Betongfliser, prod. .......................................................23.610 
Betongprodukter, prod. ...................................................23.6 
Betongsprøyting...........................................................43.990 
Biavl ...................................................................01.490 
Biblioteker, fag- ...........................................................91.012 
Biblioteker, folke- ........................................................91.011 
Biblioteker, forsknings- ................................................91.012 
Bideter, keramiske, prod..............................................23.420 
Bijouterivarer, butikkh.................................................47.750 
Bijouterivarer, engrosh. ...............................................46.450 
Bijouterivarer, prod. ....................................................32.130 
Bilalarmer, butikkh. .....................................................45.320 
Bilalarmer, engrosh. ....................................................45.310 
Bilalarmer, prod...........................................................29.310 
Bilberging ...................................................................52.219 
Bildekk, butikkh...........................................................45.320 
Bildekk, engrosh. .........................................................45.310 
Bildende kunstnere ........................................................90.03 
Bilderammer, gips, prod. .............................................23.690 
Bilderammer, metall, prod...........................................25.990 
Bilderammer, plast, prod. ............................................22.290 
Bilderammer, tre, prod. ...............................................16.290 
Bilelektrikere ...............................................................45.200 
Biler, detaljh. ...............................................................45.112 
Biler, engrosh. .............................................................45.111 
Biler, godsbefordring, prod. .........................................29.100 
Biler, klargjøring..........................................................45.200 
Biler, opphogging ........................................................46.770 
Biler, prod....................................................................29.100 
Biler, rep. ...................................................................45.200 
Biler, reservedeler, detaljh. ..........................................45.320 
Biler, reservedeler, engrosh. ........................................45.310 
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Biler, rustbeskyttelse....................................................45.200 
Biler, utstyr, detaljh. ....................................................45.320 
Biler, utstyr, engrosh. ..................................................45.310 
Biler, vask/polering .....................................................45.200 
Bilhorn, prod. ..............................................................27.900 
Biljardbord, prod. ........................................................32.400 
Billakkering .................................................................45.200 
Billedhoggere ..............................................................90.031 
Billedomformerrør, prod..............................................26.110 
Billedrør, prod. ............................................................26.110 
Billettautomater, engrosh. ...........................................46.694 
Billettautomater, prod. ................................................28.230 
Billettbyråer.................................................................79.903 
Bilopphogging .............................................................46.770 
Bilpleiemiddel, engrosh. ..............................................46.442 
Bilpleiemiddel, prod. ...................................................20.410 
Bilradioer, butikkh.......................................................45.320 
Bilradioer, engrosh. .....................................................45.310 
Bilradioer, prod. ..........................................................26.400 
Bilradioer, rep. ............................................................95.210 
Bilrekvisita, detaljh......................................................45.320 
Bilrekvisita, engrosh. ...................................................45.310 
Bilruter, montering......................................................45.200 
Bilruter, rep. ................................................................45.200 
Bilruter, utskifting .......................................................45.200 
Bilseter, prod. ..............................................................29.320 
Bilteknisk konsulentvirks. ............................................71.129 
Bilutleie. ...................................................................77.110 
Bilvaskemaskin, prod...................................................28.990 
Binders, prod. ..............................................................25.990 
Bingodrift ...................................................................92.000 
Biobrensel, prod. .........................................................16.290 
Biogass, prod. ..............................................................35.210 
Bioteknologi, forskning................................................72.110 
Bispedømmene ............................................................84.120 
Bivoks, prod.................................................................01.490 
Bjelker, tre, prod..........................................................16.232 
Blader, engrosh. ..........................................................46.491 
Blader, postordreh.......................................................47.915 
Blader, trykking...........................................................18.120 
Bladkiosker..................................................................47.620 
Bladkompaniet ............................................................52.100 
Blandemaskiner, kornbeh., prod..................................28.930 
Blanketter, forlegging ..................................................58.190 
Bleier, papir, prod. ......................................................17.220 
Blekk, prod. .................................................................20.590 
Blikkenslagerarbeid .....................................................43.911 
Blodpølser, prod. .........................................................10.130 
Blomster, butikkh. .......................................................47.761 
Blomster, ettårige, dyrking ..........................................01.190 
Blomster, engrosh........................................................46.220 
Blomster, kunstige, prod..............................................32.990 
Blomsterfrø, engrosh. ..................................................46.210 
Blomsterløk, dyrking ...................................................01.300 
Blomsterløk, engrosh. ..................................................46.220 
Blonder, prod. .............................................................13.990 
Bluser, prod. ................................................................14.140 
Bly, bryting..................................................................07.290 
Bly, prod. ...................................................................24.430 

Blyanter, prod..............................................................32.990 
Blyantspissere, prod.....................................................28.230 
Bløtdyr, fangst i ferskvann...........................................03.120 
Bløtdyr, fangst i saltvann .............................................03.111 
Bløtdyr, konservering ..................................................10.209 
Bløtdyrprodukter, prod..................................................10.20 
Blåseinstrumenter, prod. .............................................32.200 
Bodybuildingklubber ...................................................93.130 
Boggier, jernbanevogner, prod. ...................................30.200 
Bok-/papirhandlere .........................................................47.6 
Bokantikvariater ..........................................................47.799 
Bokbinderier................................................................18.140 
Bokføringsvirksomhet ..................................................69.201 
Boksearenaer, drift ......................................................93.110 
Bokseklubber ...............................................................93.120 
Bokser, metall, prod. ...................................................25.920 
Bokseåpnere, elektr. hush.bruk, prod ..........................27.510 
Bokstaver, metall, prod................................................25.990 
Boktrykkerier...............................................................18.120 
Boligbyggelag ..............................................................41.101 
Bolter, prod. ................................................................25.940 
Bomstasjoner ...............................................................52.213 
Bomullsolje, rå, prod. ..................................................10.412 
Bor, utskiftelige, prod. .................................................25.730 
Bordvin, prod. .............................................................11.020 
Borerigger, innredning ................................................30.116 
Borerigger, install. .......................................................30.116 
Borerigger, utleie u/personell......................................77.390 
Boreskip, kontraktbasis................................................09.101 
Borettslag ...................................................................68.201 
Boretårn, montering ....................................................09.109 
Boring, metallemner, kontraktbasis .............................25.620 
Boring, prod.-, kontraktbasis .......................................09.101 
Boring, prøve-, kontraktbasis .......................................09.101 
Botaniske hager ...........................................................91.040 
Bowlingbaner, autom. utstyr, prod. .............................28.990 
Bowlingbaner, drift......................................................93.110 
Bowlingbaner, install. av utstyr ...................................33.200 
Bowlingklubber ...........................................................93.120 
Brandy, prod................................................................11.010 
Brannalarmer, elektr., prod. ........................................26.300 
Brannalarmer, install. ..................................................43.210 
Brannalarmer, rep. ......................................................80.200 
Brannbiler, prod. .........................................................29.100 
Brannforsikring............................................................65.120 
Brannsikringsskap, engrosh. ........................................46.694 
Brannslanger, prod. .....................................................13.960 
Brannslukkingsapparat, butikkh. .................................47.789 
Brannslukkingsapparat, engrosh..................................46.694 
Brannslukkingsapparat, prod.......................................28.290 
Brannvesen..................................................................84.250 
Bransjeorganisasjoner..................................................94.110 
Bredt vareutvalg, nærings- og nytelsesmidl., butikkh...47.111 
Bredt vareutvalg, postordreh. ......................................47.911 
Bredt vareutvalg ellers, butikkh. ..................................47.190 
Bremser, jernbanevogner, prod....................................30.200 
Bremser, motorvogner, prod........................................29.320 
Bremser, motorvogner, prod........................................29.320 
Brennevin, butikkh. .....................................................47.251 
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Brennevin, engrosh......................................................46.341 
Brensel, agenturh. .......................................................46.120 
Brensel, engrosh. .........................................................46.710 
Brensel, fast, hush.bruk, butikkh. ................................47.789 
Brenselolje, prod..........................................................19.200 
Brenselsgasser, prod. ...................................................19.200 
Brevordner, papp, prod................................................17.230 
Brevordner, plast, prod................................................22.290 
Brevpapir, prod............................................................17.230 
Brevsorteringsmaskiner, prod. .....................................28.230 
Brilleglass, prod. ..........................................................32.500 
Brilleinnfatninger, prod. ..............................................32.500 
Briller, butikkh.............................................................47.782 
Briller, engrosh. ...........................................................46.435 
Broderier, butikkh. ......................................................47.510 
Broderier, prod. ...........................................................13.990 
Brokkbind, prod...........................................................32.500 
Brolegging ...................................................................43.990 
Brosjyrer, forlegging ....................................................58.110 
Brosjyrer, trykking .......................................................18.120 
Brostein, bearb. ...........................................................23.700 
Bruer, anlegg ...............................................................42.130 
Bruer, betalings-, drift .................................................52.213 
Bruer, rådg. ingeniørvirksomhet ..................................71.121 
Brukseierforeninger .....................................................68.320 
Brukskunst, butikkh.....................................................47.789 
Brukte bøker, butikkh. .................................................47.799 
Brukte varer, butikkh.....................................................47.79 
Brunkull, bryting .........................................................05.200 
Brunkulltjære, prod. ....................................................19.100 
Bryggerier, øl...............................................................11.050 
Bryteklubber ................................................................93.120 
Brytere, elektriske, prod. .............................................27.330 
Brød, butikkh. u/eget bakeri........................................47.241 
Brød, engrosh. .............................................................46.360 
Brød, prod. ..................................................................10.710 
Brødristere, elektr., prod..............................................27.510 
Brønnboring ................................................................42.210 
Brønnøysundregistrene................................................84.110 
Budtjenester ................................................................53.200 
Buffere, prod. ..............................................................30.200 
Bukser, butikkh............................................................47.710 
Bukser, engrosh. ..........................................................46.421 
Bukser, prod. ...............................................................14.130 
Buljong, prod...............................................................10.890 
Bulldozere, prod. .........................................................28.920 
Bulldozere, m/fører, utleie ..........................................43.120 
Busser, engrosh. ..........................................................45.191 
Busser, prod.................................................................29.100 
Busstasjoner, drift........................................................52.219 
Butikkhandel, ikke motorvogner.........................................47 
Butikkmøbler, prod......................................................31.010 
Butikkutstyr, engrosh...................................................46.660 
Butikkvekter, prod. ......................................................28.290 
Byfogdembetene ..........................................................84.230 
Bygg, dyrking ..............................................................01.110 
Byggearbeider, oppmålinger ........................................71.121 
Byggeentreprenører .....................................................41.200 
Byggematerialer, agenturh. .........................................46.130 

Byggematerialer, betong, prod.....................................23.610 
Byggematerialer, butikkh...............................................47.52 
Byggematerialer, engrosh. .............................................46.73 
Byggematerialer, gips, prod. ........................................23.620 
Byggematerialer, stein, ferdigbearb. ............................23.700 
Byggeprosjekter, utvikl. .................................................41.10 
Byggesett, leketøy, prod...............................................32.400 
Byggeteknisk konsulentvirksomhet ..............................71.121 
Byggevarehus...............................................................47.521 
Byggevarer, agenturh...................................................46.130 
Bygginstallasjonsvirks. .....................................................43.2 
Bygninger, desinfeksjon ...............................................81.291 
Bygninger, historiske ...................................................91.030 
Bygninger, oppføring ...................................................41.200 
Bygninger, prefab. i tre, prod.......................................16.231 
Bygninger, restaurering ...............................................41.200 
Bygninger, riving .........................................................43.110 
Bygninger, time-share, drift .........................................68.209 
Bygninger, vedlikehold ................................................41.200 
Bygningsarkitekter.......................................................71.112 
Bygningsartikler, metall, prod......................................25.110 
Bygningsartikler, plast, prod. .......................................22.230 
Bygningsartikler, tre, prod. ..........................................16.232 
Bygningsbeslag, plast, prod..........................................22.230 
Bygningsdeler, innsetting.............................................43.320 
Bygningselementer, prod. ............................................16.231 
Bygningskonstruksjon, rådgiv. ing. ..............................71.121 
Bygningsskjeletter av metall, prod. ..............................25.110 
Bygningssnekkere ........................................................43.320 
Bygningsstein, betong, prod.........................................23.610 
Bygningsstein, bryting .................................................08.111 
Bygningsstein, butikkh.................................................47.529 
Byplanlegging ..............................................................71.111 
Byråer, ekteskaps-........................................................96.090 
Byråer, kontakt- ...........................................................96.090 
Byråer, nyhets-.............................................................63.910 
Byråer, presse- .............................................................63.910 
Bysteholdere, prod.......................................................14.140 
Bær, dyrking ................................................................01.250 
Bæreposer, papir, prod. ...............................................17.210 
Bæreposer, plast, prod. ................................................22.220 
Bøker, brukte, butikkh. ................................................47.799 
Bøker, butikkh. ............................................................47.610 
Bøker, engrosh.............................................................46.491 
Bøker, forlegging .........................................................58.110 
Bøker, postordreh. .......................................................47.915 
Bøker, trykking ............................................................18.120 
Bøker, utlån, folkebiblioteker.......................................91.011 
Bøker, utlån, forskningsbiblioteker ..............................91.012 
Bølgepapp, engrosh. ....................................................46.761 
Bølgepapp, prod. .........................................................17.210 
Bølgeplater, cellulosesement, prod ..............................23.650 
Bønner, dyrking ...........................................................01.110 
Børsmeglervirksomhet .................................................66.120 
Børstefabrikker ............................................................32.910 
Børster, elektr., prod....................................................27.510 
Børster, ikke elektr., prod. ...........................................32.910 
Børster, butikkh. ..........................................................47.789 
Bøtter, tre, prod. ..........................................................16.240 
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Bånd, flettede, prod.....................................................13.990 
Bånd, vevde, prod........................................................13.960 
Båndopptakere, magnetiske, prod. ..............................26.400 
Båter, agenturh............................................................46.140 
Båter, under 100 br.tonn, bygging...............................30.112 
Båter, under 100 br.tonn, rep. .....................................33.150 
Båtpropeller, prod. ......................................................25.990 
 
C 
Callsentervirksomhet ...................................................82.202 
Campingbiler, detaljh. .................................................45.192 
Campingbiler, engrosh.................................................45.191 
Campingbiler, prod......................................................29.100 
Campingplasser, drift ..................................................55.301 
Campingutstyr, butikkh. ..............................................47.641 
Campingutstyr, engrosh...............................................46.494 
Campingvogner, detaljh...............................................45.192 
Campingvogner, engrosh.............................................45.191 
Campingvogner, prod. .................................................29.200 
Campingvogner, utleie.................................................77.390 
Campingvogner, vinteroppbevaring.............................52.219 
Caravaner, prod...........................................................29.200 
Cashewnøtter, dyrking.................................................01.250 
Cateringvirksomhet .....................................................56.210 
CD, butikkh. ................................................................47.630 
CD, engrosh.................................................................46.433 
CD, forlegging .............................................................59.200 
CD, reprod...................................................................18.200 
CD-spillere, butikkh. ....................................................47.430 
CD-spillere, engrosh. ...................................................46.432 
CD-spillere, prod. ........................................................26.400 
CD-spillere, rep............................................................95.210 
Cellulose, prod. ...........................................................20.160 
Cellulosederivater........................................................20.160 
Cellulosefiberduk, prod. ..............................................17.120 
Cellulosesement, prod. ................................................23.650 
Cellulosevatt, prod. .....................................................17.120 
Cerebral paresehjem....................................................87.101 
Cerebral paresesykehus ...............................................86.102 
Champignon, dyrking ..................................................01.130 
Charterflying ...............................................................51.100 
Chassiser med motor, prod. .........................................29.100 
Chenillestoffer, prod....................................................13.200 
Chilipepper, dyrking ....................................................01.280 
Cisterner, prod. ...........................................................25.290 
Cola, prod....................................................................11.070 
Containere, avfall, hush., utleie ...................................38.110 
Containere, frakt, prod. ...............................................29.200 
Containere, rengjøring.................................................81.299 
Containere, transport, utleie........................................77.390 
Couscous, prod. ...........................................................10.730 
Crown corks, prod. ......................................................25.920 
CT-scannere, prod. ......................................................26.600 
 
D 
Daginstitusjoner, barn .................................................88.911 
Dagmammavirksomhet................................................88.912 
Dagsenter for eldre......................................................88.102 
Dagsenter, handicappede ............................................88.102 

Damanlegg, bygging ....................................................42.910 
Dampforsyning ............................................................35.300 
Dampgeneratorer, prod. ..............................................25.300 
Dampgeneratorer, rep. ................................................33.110 
Dampkjeler, prod.........................................................25.300 
Danselærere.................................................................85.522 
Danseskoler .................................................................85.522 
Databehandling ...........................................................63.110 
Datagrafikk..................................................................62.010 
Datamaskiner, butikkh.................................................47.410 
Datamaskiner, engrosh. ...............................................46.510 
Datamaskiner, vedlikeh. og rep. ..................................95.110 
Datapapir, prod. ..........................................................17.230 
Dataspill, butikkh. .......................................................47.410 
Dataspill, engrosh. .......................................................46.510 
Dataprogram, utvikling....................................................62.0 
Datatilsynet .................................................................84.110 
Datostempler, prod......................................................32.990 
Defrostere, elektr., kj.tøyer, prod.................................29.310 
Deig, brød/kaker, prod. ...............................................10.710 
Deigeltemaskiner, prod................................................28.930 
Dekk, gummi, prod......................................................22.110 
Dekkservice .................................................................45.200 
Dekoratørvirksomhet ...................................................73.110 
Delikatesser, butikkh. .................................................47.299 
Demninger, anlegg ......................................................42.910 
Den norske stats husbank ............................................64.920 
Dentallaboratorier .......................................................32.500 
Deodoranter, prod. ......................................................20.420 
Departementer....................................................................84 
Design, industrielt .......................................................74.101 
Designvirksomhet, motevarer ......................................74.101 
Designvirksomhet, sølvvarer ........................................74.101 
Designvirksomhet, varer, hush.bruk ............................74.101 
Desinfeksjonsmidler, prod. ..........................................20.200 
Desinfisering og skadedyrbekj. ....................................81.291 
Desktopdesign .............................................................18.130 
Destillasjonsutstyr, industri, prod. ...............................28.290 
Destruksjon, farlig avfall..............................................38.220 
Det Kongelige Hus .......................................................84.110 
Detektiv-/overvåkningsvirksomhet ..............................80.300 
Diabetikerhjem ............................................................87.101 
Diabetikermatvarer, prod. ...........................................10.860 
Dialyseutstyr, prod. .....................................................26.600 
Diamanter, bearbeiding ...............................................32.120 
Diapositiver, montering ...............................................74.200 
Dieselolje, butikkh. ......................................................47.300 
Dieselolje, engrosh.......................................................46.710 
Dieselolje, prod............................................................19.200 
Dieselolje, servicestasjoner ..........................................47.300 
Diettmat, prod. ............................................................10.860 
Digital dataoverføring..................................................18.130 
Digler, ildfaste keramiske, prod. ..................................23.200 
Dioder, prod. ...............................................................26.110 
Disker, butikker, prod..................................................31.010 
Disketter, uinnspilte, prod. ..........................................26.800 
Diskoteker med servering ............................................56.301 
Diskoteker uten servering ............................................93.299 
Distribusjon, annonseblad ...........................................73.110 
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Distribusjon, distriktsblad ............................................73.110 
Distribusjon, reklamemateriale ....................................73.110 
Distribusjon, vareprøver ..............................................73.110 
Distribusjonssentraler, aviser .......................................52.299 
Distribusjonssentraler, ukeblader.................................52.299 
Distriktsblad, forlegging...............................................58.140 
Dokumentarfilm, innspilling ........................................59.110 
Dommere, profesjonelle, sport.....................................93.190 
Domstoler ...................................................................84.230 
Drakter, prod. ..............................................................14.130 
Dregger, prod. .............................................................25.990 
Dreieskiver, metall, prod. ............................................25.990 
Dreiing av metallemner ...............................................25.620 
Drenering ...................................................................43.120 
Dreneringsrør, prod. ....................................................23.320 
Dresser, prod. ..............................................................14.130 
Dresiner, prod..............................................................30.200 
Drift av eiendommer........................................................68.3 
Drikkeautomater, engrosh. ..........................................46.694 
Drikkebegre, plast, prod. .............................................22.290 
Drikkeglass, prod. ........................................................23.130 
Drikkevarer, engrosh. ....................................................46.34 
Drikkevarer, prod. ...........................................................11.0 
Drikkevarer, tapping på flasker,selvst. virks.................82.920 
Drivhus, metall, prod. ..................................................25.120 
Drivhus, plast, prod. ....................................................22.230 
Drivhus, tre, prod. .......................................................16.231 
Drivreimer, gummi, prod. ............................................22.190 
Drivreimer, lær, prod. ..................................................15.120 
Drivreimer, plast, prod.................................................22.290 
Drivreimer, tekstilstoffer, prod.....................................13.960 
Drivstoff, agenturh.......................................................46.120 
Drivstoff, detaljh..........................................................47.300 
Drivstoff, engrosh. .......................................................46.710 
Drivstoff, prod. ............................................................19.200 
Drivstoff, servicestasjoner ............................................47.300 
Drivstofftanker, luftfartøy, prod...................................30.300 
Drops, engrosh. ...........................................................46.360 
Drops, prod..................................................................10.820 
Drosjebiltransport ........................................................49.320 
Druer, dyrking .............................................................01.210 
Duggfjernere, elektr. (kjøretøyer),prod........................29.310 
Duker, papir, prod. ......................................................17.220 
Duker, plast, prod. .......................................................22.290 
Dukker, butikkh...........................................................47.650 
Dukker, engrosh. .........................................................46.495 
Dukker, prod. ..............................................................32.400 
Dukketeatre .................................................................90.012 
Dummier, utarbeiding .................................................18.130 
Dun, engrosh. ..............................................................46.410 
Dun, prod. ...................................................................10.120 
Duplikatorer, prod. ......................................................28.230 
DVD-plater, butikkh.....................................................47.630 
DVD-plater, innspilling ................................................59.110 
DVD-plater, forlegging.................................................59.200 
DVD-plater, prod. ........................................................26.800 
DVD-plater, utleie........................................................77.220 
Dykkervirksomhet, akvakultur .........................................03.2 
Dykkervirksomhet, hobbybasis.....................................93.190 

Dykkervirksomhet, kurs ...............................................85.510 
Dykkervirksomhet, olje- og gassutvikling .....................09.109 
Dykkervirksomhet, redningstjen. .................................52.222 
Dykkervirksomhet, rørgater .........................................42.210 
Dynamoer, sykler, prod................................................27.900 
Dyner, butikkh.............................................................47.510 
Dyner, engrosh. ...........................................................46.410 
Dyner, prod. ................................................................13.921 
Dyr, levende, agenturh. ...............................................46.110 
Dyr, levende, engrosh. .................................................46.230 
Dyrehandel, butikkh. ...................................................47.762 
Dyrehospitaler .............................................................75.000 
Dyreparker...................................................................91.040 
Dyrepensjonater...........................................................96.090 
Dyrevernforeninger......................................................94.991 
Dyrleger ...................................................................75.000 
Dyrskuer ...................................................................82.300 
Dyser, ildfaste keram. prod. .........................................23.200 
Dører, bygg, montering................................................43.320 
Dører, engrosh.............................................................46.739 
Dører, fly, prod. ...........................................................30.300 
Dører, jern, prod..........................................................25.120 
Dører, karosserier, prod. ..............................................29.320 
Dører, metall, prod. .....................................................25.120 
Dører, montering .........................................................43.320 
Dører, pansrede, prod..................................................25.990 
Dører, plast, prod.........................................................22.230 
Dører, tre, prod............................................................16.232 
Dørrammer, jern/metall, prod. ....................................25.120 
Dørsalg ...................................................................47.990 
 
E 
EDB-anlegg, rep. og vedlikeh. ......................................95.110 
EDB-maskiner, engrosh................................................46.510 
EDB-maskiner, prod.....................................................26.200 
EDB-maskiner, utleie ...................................................77.330 
EDB-media, reprod. .....................................................18.200 
EDB-progr., ferdige, engrosh........................................46.510 
EDB-utstyr, butikkh. ....................................................47.410 
EDB-utstyr, engrosh. ....................................................46.510 
EDB-utstyr, prod. .........................................................26.200 
Eddik, engrosh.............................................................46.390 
Eddik, prod. .................................................................10.840 
Edelmetaller, engrosh. .................................................46.720 
Edelmetaller, prod. ......................................................24.410 
Edelstener, bearb., prod...............................................32.120 
Edle metaller, engrosh. ................................................46.720 
Egg, engrosh. ...............................................................46.330 
Eggepulver, prod. ........................................................10.890 
Eggkartonger, prod. .....................................................17.290 
Eggproduksjon.............................................................01.471 
Eggprodukter, engrosh. ...............................................46.330 
Eiendomsforvaltning....................................................68.320 
Eiendomsmeglere ........................................................68.310 
Ekkolodd, prod. ...........................................................26.510 
Ekteskapsbyråer...........................................................96.090 
El-armatur, install. .......................................................43.210 
El-armatur, rep. ...........................................................43.210 
El-forsyning ...................................................................35.11 
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El-installasjonsarbeid...................................................43.210 
El-install. på borerigger ...............................................30.116 
El-install. på skip over 100 br.tonn ..............................30.115 
El-installasjonsmateriell, engrosh. ...............................46.691 
El-kabler, install...........................................................43.210 
El-kabler, rep. ..............................................................43.210 
El-tepper, prod. ...........................................................27.510 
Elektrisitet, distribusjon til sluttbruker.........................35.130 
Elektrisitet, overføring fra prod.anl.til Distribusjons- 
nettet ...................................................................35.120 
Elektrisitet, prod............................................................35.11 
Elektrisitetstilsynet ......................................................84.130 
Elektrisk materiell, typegodkj. .....................................71.200 
Elektrisk utstyr, engrosh. .............................................46.691 
Elektrisk utstyr, kjøretøyer, prod. ................................29.310 
Elektrisk utstyr, motorer, prod.....................................29.310 
Elektriske skrivemaskiner, prod. ..................................28.230 
Elektrodemasse, prod. .................................................23.990 
Elektroder, kull-, prod. ................................................27.900 
Elektroinstallasjonsforr. ...............................................43.210 
Elektrokardiografer, prod. ...........................................26.600 
Elektrolyttjern, prod. ...................................................24.102 
Elektromagneter, prod.................................................27.900 
Elektromedisinsk utstyr, prod. .....................................26.600 
Elektromotorer, engrosh..............................................46.691 
Elektromotorer, prod. ..................................................27.110 
Elektronblitsapparater, prod........................................26.700 
Elektronisk forlegging, bøker.......................................58.100 
Elektroniske komponenter, engrosh.............................46.520 
Elektroniske komponenter, prod..................................26.110 
Elektroniske kretsløp, prod. .........................................26.110 
Elektroniske spill, butikkh. ..........................................47.410 
Elektroniske spill, engrosh. ..........................................46.495 
Elektroniske spill, prod. ...............................................32.400 
Elektronrør, engrosh....................................................46.520 
Elektronrør, prod.........................................................26.110 
Elektroterapeutisk utstyr, prod. ...................................26.600 
Eltemaskiner, smør/ost, prod. .....................................28.930 
Emaljemaling, prod. ....................................................20.300 
Emballasje, bølgepapp, prod........................................17.210 
Emballasje, glass, prod. ...............................................23.130 
Emballasje, tre, prod....................................................16.240 
Emballasjeartikler, engrosh. ..........................................46.76 
Emballeringsmaskiner, prod. .......................................28.290 
Emblemer, tekstil, prod. ..............................................13.990 
Ender, avl ...................................................................01.479 
Endoskoper, prod. .......................................................26.600 
Energibesparing, rådgiv.ing.virks.................................71.121 
Energikonsulenter .......................................................71.121 
Entreprenører, anleggs- ......................................................42 
Entreprenører, jordarbeids- .........................................43.120 
Entreprenører, nedrivings-...........................................43.110 
Entreprenørmaskiner, prod..........................................28.920 
Enzymer, prod. ............................................................20.140 
Epilepsisykehus ...........................................................86.102 
Epileptikerhjem ...........................................................87.101 
Eplemost, prod. ...........................................................11.070 
Epler, dyrking..............................................................01.240 
Epoksyharpiks, prod. ...................................................20.160 

Ergoterapeutvirksomhet ..............................................86.909 
Ernæringsprodukter, prod. ..........................................10.860 
Erter, dyrking ..............................................................01.110 
Erverv av eiendom.......................................................68.100 
Esker, papp, sammenleggb., prod. ...............................17.210 
Esker, plast, prod.........................................................22.220 
Esker, tre, prod. ...........................................................16.290 
Estragon, dyrking ........................................................01.280 
Eteriske oljer, prod. .....................................................20.530 
Etiketter, papir, prod. ..................................................17.290 
Etiketter, stoff, prod.....................................................13.990 
Etikettering..................................................................82.920 
Etterforskning..............................................................80.300 
Etterisoleringsarbeid....................................................43.290 
Ettervernshjem ............................................................86.104 
Etuier, tre, prod. ..........................................................16.290 
Etylalkohol, av gjærede matr. prod. .............................20.140 
EU ...................................................................99.000 
Europrisbutikker..........................................................47.190 
 
F 
Fagforeninger ..............................................................94.200 
Fallskjermer, prod. ......................................................13.929 
Familiebarnehager.......................................................88.911 
Fargebånd, prod. .........................................................32.990 
Fargefiltre, prod...........................................................26.700 
Fargefjernere, prod......................................................20.300 
Fargekonsulentvirksomhet...........................................96.020 
Farger, prod.................................................................20.300 
Fargestoffer, prod. .......................................................20.120 
Fargevarer, butikkh. ....................................................47.523 
Fargevarer, engrosh.....................................................46.733 
Farging, metall ............................................................25.610 
Farging, pelsvarer ........................................................15.110 
Farging, tekstiler..........................................................13.300 
Farmasøytiske artikler, butikkh........................................47.7 
Farmasøytiske artikler, glass, prod...............................23.190 
Farmasøytiske artikler, gummi, prod. ..........................32.500 
Farmasøytiske råvarer, prod. .......................................21.100 
Fast brensel, butikkh. ..................................................47.789 
Fast eiendom, adm. kontraktbasis................................68.320 
Fast eiendom, kjøp, egen regning ................................68.100 
Fast eiendom, salg, egen regning.................................68.100 
Fast eiendom, utparsellering........................................41.109 
Feiemaskiner til gatefeiing, prod. ................................29.100 
Feltspat, utvinning.......................................................08.990 
Fendere, prod. .............................................................22.190 
Fengselsstyret ..............................................................84.230 
Fengselsvesen ..............................................................84.230 
Fennikel, dyrking.........................................................01.280 
Ferdigmat, prod...........................................................10.850 
Ferieleiligheter, drift....................................................55.202 
Ferjer, bygging...............................................................30.11 
Ferjer, rep......................................................................33.15 
Ferrofosfor, prod. ........................................................24.101 
Ferromangan, prod......................................................24.101 
Ferskvannsfiske ...........................................................03.120 
Fesjå ............................................................................82.300 
Fett, spise-, prod. .........................................................10.420 
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Fettstoffer, animalske, engrosh. ...................................46.330 
Fettstoffer, animalske, prod. ............................................10.4 
Fettstoffer, ikke-spiselige, prod. .....................................10.41 
Fettstoffer, ikke-spiselige, engrosh...............................46.210 
Fettstoffer, raffinerte, prod. ...........................................10.41 
Fettstoffer, vegetabilske, engrosh.................................46.330 
Fiberduk, prod. ............................................................13.950 
Fiberplater, prod..........................................................16.210 
Fibersement, prod........................................................23.650 
Fibre, optiske, prod......................................................27.310 
Film, fotografisk, prod. ................................................20.590 
Film, innspilling...........................................................59.110 
Film, plast, prod. .........................................................22.210 
Film-/videodistribusjon ...............................................59.130 
Film-/videoprod...........................................................59.110 
Filmframvisning...........................................................59.140 
Filmklubber .................................................................94.991 
Filmklubbvirksomhet ...................................................59.140 
Filmlaboratorier...........................................................59.120 
Filmproduksjon............................................................59.110 
Filt, prod. ...................................................................13.990 
Filtrerpapir, prod. ........................................................17.290 
Finansdepartementet ...................................................84.110 
Finansiell leasing .........................................................64.910 
Finansiell holdingsselskaper, finansieringsvirks. ..........64.201 
Finansielle holdingsselskaper,forsikringsvirks. .............64.201 
Finansieringsinstitutter ................................................64.920 
Finansieringsselskaper .................................................64.920 
Finansieringsvirksomhet .....................................................64 
Finér, prod...................................................................16.210 
Finpolering, metallemner, kontr. .................................25.620 
Fisk, engrosh. ..............................................................46.381 
Fisk, filetering..............................................................10.209 
Fisk, frysing .................................................................10.202 
Fisk, konservering........................................................10.209 
Fisk, salting .................................................................10.201 
Fisk-/viltforr. ...............................................................47.230 
Fiskebåter, bygging........................................................30.11 
Fiskebåter, rep. ..............................................................33.15 
Fiskefarse, prod. ..........................................................10.209 
Fiskefiletfabrikk ...........................................................10.209 
Fiskegarn, prod............................................................13.940 
Fiskehermetikkfabrikk .................................................10.203 
Fiskemelsfabrikk ..........................................................10.209 
Fiskeoljer, ekstrahering................................................10.411 
Fiskeoppdrett/Akvakultur................................................03.2 
Fiskeprodukter, engrosh. .............................................46.381 
Fiskeprodukter, prod. ....................................................10.20 
Fiskeredskaper, engrosh. .............................................46.692 
Fiskeretter, prod. .........................................................10.850 
Fiskerettigheter, utleie .................................................93.299 
Fiske, kommersielt...........................................................03.1 
Fiske, sports-................................................................93.190 
Fiskeri- og kystdepartementet......................................84.130 
Fiskeridirektoratet .......................................................84.130 
Fiskerisjefene...............................................................84.130 
Fiskeriutstyr, engrosh. .................................................46.692 
Fiskeyngel, prod. .............................................................03.2 
Fittings, aluminium, prod. ...........................................24.422 

Fittings, bly-, prod. ......................................................24.430 
Fittings, engrosh. .........................................................46.740 
Fittings, isolerings-, plast, prod. ...................................22.290 
Fittings, jern, ikke-støpte, prod. ...................................24.200 
Fittings, jern, støpte, prod............................................24.510 
Fittings, kobber, prod. .................................................24.440 
Fittings, krom, prod. ....................................................24.450 
Fittings, mangan, prod.................................................24.450 
Fittings, nikkel, prod....................................................24.450 
Fittings, sink, prod. ......................................................24.430 
Fittings, stål, ikke-støpte, prod.....................................24.200 
Fittings, stål, støpte, prod. ...........................................24.520 
Fittings, tinn, prod. ......................................................24.430 
Fjellguider ...................................................................79.902 
Fjellsikring...................................................................43.990 
Fjernskrivere, prod.......................................................26.300 
Fjernsynsapparater, butikkh.........................................47.430 
Fjernsynsapparater, engrosh. .......................................46.432 
Fjernsynsapparater, postordreh. ..................................47.914 
Fjernsynsapparater, prod. ............................................26.400 
Fjernsynsbilledrør, prod...............................................26.110 
Fjernsynskameraer, prod. ............................................26.300 
Fjernsynskamerarør, prod. ...........................................26.110 
Fjernsynsmottakere, prod. ...........................................26.400 
Fjernsynssendere, prod. ...............................................26.300 
Fjernsynsvirksomhet ....................................................59.110 
Fjær, prod. ...................................................................10.120 
Fjærer, prod. ................................................................25.930 
Fjørfehold ......................................................................01.47 
Fjørfekjøtt, engrosh......................................................46.320 
Fjørfekjøtt, prod...........................................................10.120 
Fjørfeslakterier.............................................................10.120 
Fjørfevarer, prod..........................................................10.130 
Flagg, engrosh. ............................................................46.900 
Flagg, prod. .................................................................13.929 
Flaskegass, butikkh. .....................................................47.789 
Flaskegass, engrosh. ....................................................46.710 
Flaskegass, prod...........................................................35.210 
Flasker, glass, prod. .....................................................23.130 
Flasker, metall, prod. ...................................................25.990 
Flasker, plast, prod. .....................................................22.220 
Flettematerialer, prod. .................................................16.290 
Flettevarer, engrosh.....................................................46.499 
Fliser, betong, prod......................................................23.610 
Fliser, ikke-ildfaste keram., prod..................................23.310 
Fliser, ildfaste, prod. ....................................................23.200 
Fliser, nålefilt, prod. ....................................................13.930 
Flislegging (gulv).........................................................43.330 
Fly, agenturh. ..............................................................46.140 
Fly, forsikring ..............................................................65.120 
Fly, prod. .....................................................................30.300 
Fly, rep. .......................................................................33.160 
Fly, typegodkjenning ...................................................71.200 
Flybunkring .................................................................52.230 
Flycontainere, prod......................................................29.200 
Flyfotografering ...........................................................74.200 
Flyktningsentre ............................................................88.996 
Flymegling...................................................................52.293 
Flymekanisk verksted...................................................33.160 
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Flymotorer, prod. ........................................................30.300 
Flymotorer, rep............................................................33.160 
Flymotorinstrumenter, prod. .......................................26.510 
Flymotorinstrumenter, rep...........................................33.130 
Flynavigasjonstjeneste .................................................52.230 
Flyplass, anleggsvirks. .................................................42.110 
Flyproduksjon..............................................................30.300 
Flystasjoner .................................................................84.220 
Flytebøyer, prod. .........................................................30.114 
Flytedokker, prod. .......................................................30.114 
Flytekraner, prod.........................................................30.114 
Flytende landgangsbruer, prod. ..................................30.114 
Flytransport, faste ruter ......................................................51 
Flyttebyråer .................................................................49.420 
Flygning, rute- ....................................................................51 
Flyveblad, forlegging ...................................................58.110 
Flyvåpenet ...................................................................84.220 
Fløteis, prod. ...............................................................10.520 
Fløteost, prod. .............................................................10.510 
Fløyelsstoffer, strikket, prod. .......................................13.910 
Fløyelsstoffer, vevde, prod...........................................13.200 
Flåter, bygging.............................................................30.120 
Flåter, rep....................................................................33.150 
FN-tjenesten ................................................................84.210 
Folie, aluminium, prod. ...............................................24.422 
Folie, bly, prod. ...........................................................24.430 
Folie, plast, prod..........................................................22.210 
Folie, sink, prod...........................................................24.430 
Folie, tinn, prod...........................................................24.430 
Folkebiblioteker...........................................................91.011 
Folkedansklubber ........................................................94.991 
Folkehøgskoler ............................................................85.591 
Folketrygdfondet .........................................................84.300 
Fondsbørsvirksomhet...................................................66.110 
Fondsmegling ..............................................................66.120 
Fôr, husdyr, engrosh....................................................46.210 
Fôr, husdyr, prod.........................................................10.910 
Fôr, kjæledyr, butikkh..................................................47.762 
Fôr, kjæledyr, engrosh. ................................................46.389 
Fôr, kjæledyr, prod. .....................................................10.920 
Fôr, pelsdyr, engrosh. ..................................................46.389 
Fôr, pelsdyr, prod. .......................................................10.910 
Forbindelsesdeler, elektr. prod. ...................................27.900 
Fôrblandinger, ferdige, prod........................................10.910 
Forbrenningsanstalter.........................................................38 
Forbrenningsmotorer, prod. ........................................28.110 
Forbrenningsovner, prod. ............................................28.210 
Forbrenningsovner, rengjøring ....................................81.220 
Forbrukerkontorene.....................................................84.130 
Forbrukerombudet.......................................................84.130 
Forbrukerorganisasjoner..............................................94.991 
Forbrukerrådet ............................................................84.130 
Forbruksmålere, elektr. prod. ......................................26.510 
Forbruksmålere, gass, prod..........................................26.510 
Forbruksmålere, vann, prod.........................................26.510 
Fordelingstavler, elektr., prod......................................27.120 
Foredragsholdere, freelance ........................................90.019 
Foreninger, dyrevern ...................................................94.991 
Foreninger, lokalhistorie..............................................94.991 

Foreninger, musikk......................................................94.991 
Forfattervirksomhet .....................................................90.034 
Forgreningspaneler, elektr., prod.................................27.120 
Forkromming, metall, kontr.basis ...............................25.610 
Forlagsvirksomhet ..............................................................58 
Forliksrådet .................................................................84.130 
Fôrmais, dyrking..........................................................01.190 
Formemaskiner, smør/ost, prod...................................28.930 
Formgivning og design ...............................................74.101 
Forminskelsesapparater, prod......................................26.700 
Formularer, trykking ...................................................17.230 
Formuesforvaltning .....................................................66.300 
Fornyings- og administrasjonsdep................................84.130 
Fornøyelsesparker........................................................93.210 
Forretningsbankenes sikringsfond ...............................66.110 
Forretningsbanker .......................................................64.190 
Forretningsførervirksomhet .........................................70.220 
Forsikringsagenter, selvst ............................................66.200 
Forsikringsmeglervirksomhet.......................................66.220 
Forskning, humanistiske fag, selvstendig  
forskningsvirks. ...........................................................72.200 
Forskning, naturvit. og teknikk, selvstendig  
forskningsvirks. ...........................................................72.190 
Forskning, samfunnsvitenskap, selvstendig  
forskningsvirks. ...........................................................72.200 
Forskningsbiblioteker ..................................................91.012 
Forstadsbaner, transport..............................................49.312 
Forsterkere, prod. ........................................................26.400 
Forsterkerrør, prod. .....................................................26.110 
Fôrstoffer, engrosh. .....................................................46.210 
Forstørrelsesapp., prod. ...............................................26.700 
Forstørrelsesglass, prod. ..............................................26.700 
Forsøksring, landbruk..................................................01.610 
Forsvar og sivilforsvar..................................................84.220 
Forsvarets Overkommando..........................................84.220 
Forsvarsdepartementet ................................................84.220 
Forsyningsbaser, drift ..................................................52.223 
Forsyningsskip, norskekysten.......................................50.204 
Fôrtilskudd, prod. ........................................................10.910 
Fôrvekster, dyrking......................................................01.190 
Fossilt kiselmel, utvinning ...........................................08.990 
Fosterhjem...................................................................88.991 
Fotballbaner, drift........................................................93.110 
Fotballagenter .............................................................74.903 
Fotballklubber .............................................................93.120 
Fotoartikler, engrosh. ..................................................46.434 
Fotoautomater, drift ....................................................96.090 
Fotoceller, prod. ..........................................................26.110 
Fotoforretninger ..........................................................47.781 
Fotografer....................................................................74.200 
Fotografering fra fly.....................................................74.200 
Fotografier, forlegging.................................................58.190 
Fotografisk lab. utstyr, prod.........................................26.700 
Fotografisk utstyr, prod. ..............................................26.700 
Fotokjemiske produkter, prod......................................20.590 
Fotoklubber .................................................................94.991 
Fotokopiering ..............................................................82.190 
Fotokopieringsmaskiner, agenturh...............................46.140 
Fotokopieringsmaskiner, engrosh. ...............................46.660 
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Fotokopieringsmaskiner, prod. ....................................28.230 
Fotokopieringsmaskiner, rep........................................33.120 
Fotokopieringsmaskiner, utleie ....................................77.330 
Fotolaboratorier...........................................................74.200 
Fotosats, prod. .............................................................18.130 
Fotoutstyr, rep. ............................................................33.130  
Fotterapeutvirksomhet.................................................86.909 
Frakker, butikkh. .........................................................47.710 
Frakker, engrosh..........................................................46.420 
Frakker, prod...............................................................14.130 
Frakteskip, bygging........................................................30.11 
Frakteskip, rep...............................................................30.11 
Frankeringsmaskiner, prod. .........................................28.230 
Fredskorpset ................................................................84.210 
Freelance journalister ..................................................90.034 
Freelance pressefotografer...........................................74.200 
Fremkalling, kundeinnlevert film.................................74.200 
Fresere, utskiftelige, prod. ...........................................28.410 
Fresing, metallemner, kontr.basis ................................25.620 
Friluftsbad ...................................................................93.110 
Friluftsorganisasjoner ..................................................94.991 
Frimerke-/myntforretninger ........................................47.789 
Frimerkeklubber ..........................................................94.991 
Frimerker, trykking......................................................18.120 
Frisørsalonger..............................................................96.020 
Frisørstoler, prod. ........................................................31.010 
Fritidsbåter, prod.........................................................30.120 
Fritidsklubber, barn .....................................................88.914 
Fritidsklubber, ungdom ...............................................88.914 
Fritidstøy, butikkh. ......................................................47.710 
Fritidsutstyr, agenturh. ................................................46.150 
Fritidsutstyr, butikkh. ..................................................47.641 
Fritidsutstyr, engrosh.....................................................46.42 
Frottéstoffer, strikket, prod..........................................13.910 
Frottéstoffer, vevde, prod. ...........................................13.200 
Frukt, dyrking..................................................................01.2 
Frukt, engrosh. ............................................................46.310 
Frukt, konservering......................................................10.390 
Frukt, ubearbeidd, engrosh..........................................46.310 
Frukt/grønnsaker, torgsalg ..........................................47.810 
Frukt/grønnsakforretninger.........................................47.210 
Fruktprodukter, prod. ..................................................10.390 
Fruktsaft, engrosh........................................................46.349 
Fruktsaft, ren, prod......................................................10.320 
Fruktsaft, sukkerholdig, prod.......................................11.070 
Fruktvin, engrosh.........................................................46.341 
Fruktvin, prod..............................................................11.030 
Fryseanlegg, industr. bruk, prod. .................................28.250 
Frysebokser, hush. bruk, prod......................................27.510 
Frysere, butikkh...........................................................47.540 
Frysere, engrosh. .........................................................46.431 
Frysere, hush., prod. ....................................................27.510 
Frø, engrosh. ...............................................................46.210 
Frøforretninger ............................................................47.761 
Frørensere, prod. .........................................................28.930 
Fugleforretninger.........................................................47.762 
Fylkesarbeidskontorene ...............................................84.130 
Fylkesjordskiftekontorene............................................84.230 
Fylkeslandbrukskontorene ...........................................84.130 

Fylkeslegekontorene ....................................................84.120 
Fylkesmannsembetene.................................................84.110 
Fylkesskattekontorene .................................................84.110 
Fylkesveterinærene ......................................................84.120 
Fyr- og lostjeneste........................................................52.229 
Fyringsaggregater, prod...............................................28.210 
Fyringsanlegg, automatisk, prod. .................................28.210 
Fyringsolje, butikkh. ....................................................47.789 
Fyringsolje, engrosh.....................................................46.710 
Fyringsolje, hush. bruk, butikkh...................................47.789 
Fyrstikker, prod. ..........................................................20.510 
Fyrtjeneste ...................................................................52.229 
Fyrverkeri, butikkh. .....................................................47.789 
Fyrverkeri, engrosh......................................................46.751 
Fyrverkeriartikler, prod................................................20.510 
Fysioterapivirksomhet..................................................86.902 
 
G 
Gafler, metall, hush. bruk, prod...................................25.710 
Gallerivirksomhet ........................................................47.789 
Galvanisering...............................................................25.610 
Galvaniseringsmaskiner, prod......................................28.490 
Gamasjer, prod. ...........................................................15.200 
Gammelt jern, engrosh. ...............................................46.770 
Garantiinstituttet for eksportkreditt .............................66.110 
Garasjeanlegg ..............................................................52.212 
Garasjedører, butikkh. .................................................47.529 
Garderobeskap, prod. ..................................................31.090 
Gardiner, butikkh. .......................................................47.533 
Gardiner, plast, prod. ..................................................22.290 
Gardiner, prod. ellers...................................................13.921 
Gardiner, rensing.........................................................96.010 
Gardinmontering .........................................................47.533 
Gardinstoffer, butikkh..................................................47.510 
Gardinstoffer, engrosh. ................................................46.410 
Gardinstoffer, prod. .....................................................13.910 
Garn, asbest, prod........................................................23.990 
Garn, butikkh...............................................................47.510 
Garn, engrosh. .............................................................46.410 
Garn, prod. ..................................................................13.100 
Garnruller, tre, prod. ...................................................16.290 
Gartnere, priv. hush.....................................................97.000 
Gartnerier ....................................................................01.190 
Gartnerier, anleggs- .....................................................81.300 
Garving, lær.................................................................15.110 
Garving, pelsskinn .......................................................15.110 
Gas, prod. ....................................................................21.200 
Gass, distribusjon.........................................................35.220 
Gass, prod....................................................................35.210 
Gassanlegg, install. ......................................................43.220 
Gassanlegg, rep............................................................43.220 
Gassforsyning ..............................................................35.220 
Gassgeneratorer, prod..................................................28.290 
Gasskompressorer, prod...............................................28.130 
Gassmasker, prod. .......................................................32.990 
Gassturbiner, prod. ......................................................28.110 
Gassutv., teknisk servicevirks.......................................09.109 
Gatebelysning, prod.....................................................27.400 
Gatekjøkken.................................................................56.102 
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Gater, feiing/spyling....................................................81.299 
Gaveart./brukskunst, butikkh. .....................................47.789 
Geitehold.....................................................................01.452 
Gelatin, prod. ..............................................................20.590 
Gele, prod....................................................................10.390 
Gelendere, jern, prod...................................................25.110 
Gelendere, tre, prod. ...................................................16.232 
Generatorer, elektr., prod. ...........................................29.310 
Generatorer, strøm og motor prod...............................27.110 
Gensere, trikotasje, prod..............................................14.390 
Geologiske undersøkelser ............................................71.122 
Geoteknikk ..................................................................71.122 
Gestaltterapivirksomhet...............................................86.909 
Gin, engrosh. ...............................................................46.341 
Gin, prod. ....................................................................11.010 
Gips, bryting................................................................08.112 
Gips, prod....................................................................23.520 
Gipsplater, prod...........................................................23.620 
Gipsprodukter, prod. ...................................................23.690 
Gipsstein, prod. ...........................................................23.520 
Gipsstein, utvinning.....................................................08.112 
Gir, prod......................................................................28.150 
Girkasser, motorvogner, prod. .....................................29.320 
Gjenbruk, ikke-metallh. avfallsprod. ............................38.320 
Gjenbruk, metallavfallsprodukter ................................38.320 
Gjenbruksmaterialer, engrosh......................................46.770 
Gjess, avl .....................................................................01.479 
Gjær, prod. ..................................................................10.890 
Gjødselspredere, prod..................................................28.300 
Gjødselsmineraler, utvinning.......................................08.910 
Gjødselspredere, engrosh.............................................46.610 
Gjødselsstoffer, engrosh...............................................46.750 
Gjødselsstoffer, prod....................................................20.150 
Glanssliping, metall .....................................................25.610 
Glass, armert, prod. .....................................................23.110 
Glass, butikkh. .............................................................47.593 
Glass, drikke-, engrosh. ...............................................46.441 
Glass, drikke-, prod......................................................23.130 
Glass, montering..........................................................43.342 
Glass, optisk, prod. ......................................................23.190 
Glass, teknisk, prod. ....................................................23.190 
Glasscoating ................................................................23.120 
Glassfibrer, prod. .........................................................23.140 
Glassindustri....................................................................23.1 
Glassmestervirksomhet ................................................43.342 
Glasspeil, prod.............................................................23.120 
Glassvarer, engrosh. ....................................................46.441 
Glassvarer, farmasøytisk bruk, prod.............................23.190 
Glassvarer, laboratorier, prod. .....................................23.190 
Glassvatt, prod.............................................................23.140 
Glassøyer, prod............................................................32.500 
Glidelås, engrosh. ........................................................46.410 
Glidelås, prod. .............................................................32.990 
Globuser, prod.............................................................32.990 
Glukose, prod. .............................................................10.620 
Glukosesirup, prod. .....................................................10.620 
Gluten, prod. ...............................................................10.620 
Glutenfrie produkter, prod. .........................................10.860 
Glyserol, rå, prod.........................................................20.410 

Glyserol, syntetisk, prod. .............................................20.140 
Glødelamper, elektr., prod...........................................27.400 
Godsbehandling, lasting og lossing..............................52.240 
Godsterminaler............................................................52.211 
Godstransport, charterflyving ......................................51.210 
Godstransport, europeiske havner ...............................50.201 
Godstransport, jernbanetransport ................................49.200 
Godstransport, på vei...................................................49.410 
Godsvogner, jernbane, prod.........................................30.200 
Gokart, prod ................................................................29.100 
Golfbaner, anlegg ........................................................42.990 
Golfbaner, drevet av klubb ..........................................93.120 
Golfbaner, drift ellers ..................................................93.110 
Golfklubber..................................................................93.120 
GPS-enheter, prod. ......................................................26.510 
Grafisk design..............................................................74.102 
Grafitt, naturlig, utvinning...........................................08.990 
Grafittelektroder, prod.................................................27.900 
Grafittprodukter, prod. ................................................23.990 
Grafologer ...................................................................96.090 
Grammofonplater, butikkh. .........................................47.630 
Grammofonplater, engrosh..........................................46.433 
Grammofonplater, forlegging ......................................59.200 
Grammofonplater, reprod............................................18.200 
Grammofonplater, utleie .............................................77.220 
Granitt, bryting............................................................08.111 
Grapefrukt, dyrking .....................................................01.230 
Gravemaskiner, prod. ..................................................28.920 
Gravering, metall, kontraktbasis ..................................25.610 
Gravering, plast ...........................................................22.290 
Gravering, smykker......................................................32.120 
Gravstein, hogging.......................................................23.700 
Gressklippere, butikkh. ................................................47.522 
Gressklippere, engrosh. ...............................................46.610 
Gressklippere, prod......................................................28.300 
Grillapparater, elektr., prod.........................................27.510 
Grillbarer.....................................................................56.102 
Grunneierforeninger ....................................................68.320 
Grunnskoler.................................................................85.201 
Grunnskolerådet ..........................................................84.120 
Grunnvann, rensing .....................................................39.000 
Grus, engrosh. .............................................................46.739 
Grus, utvinning............................................................08.120 
Grusing, veg/start-/landingsbaner...............................42.110 
Grustak........................................................................08.120 
Gryn, prod. ..................................................................10.610 
Gryter, prod.................................................................25.990 
Grøftegraving ..............................................................43.120 
Grøftegraving i skog ....................................................43.120 
Grønnsaker, dyrking ....................................................01.130 
Grønnsaker, engrosh....................................................46.310 
Grønnsaker, konservering............................................10.390 
Grønnsaker, torghandel ...............................................47.810 
Grønnsaker, ubearbeidede, engrosh. ...........................46.310 
Grønnsaker, vakuumpakking .......................................01.630 
Grønnsakfrø, dyrking...................................................01.130 
Grønnsakjuice, prod. ...................................................10.320 
Grønnsakprodukter, prod. ...........................................10.390 
Grønnsaksaft, engrosh. ................................................46.349 
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Grønnsaksaft, prod. .....................................................10.320 
Guider .........................................................................79.902 
Gull, engrosh. ..............................................................46.720 
Gull, ubearbeidet, prod................................................24.410 
Gullmalmer, bryting ....................................................07.290 
Gullsmeder ..................................................................32.120 
Gullsmedforretninger ..................................................47.772 
Gullvarer, designvirksomhet ........................................74.101 
Gullvarer, engrosh. ......................................................46.482 
Gullvarer, rep. .............................................................95.250 
Gulrøtter, dyrking........................................................01.130 
Gulv, tre, legging .........................................................43.330 
Gulvbelegg, butikkh.....................................................47.531 
Gulvbelegg, engrosh. ...................................................46.739 
Gulvbelegg, gummi, prod. ...........................................22.190 
Gulvbelegg, kork, prod. ...............................................16.290 
Gulvbelegg, nålefilt, prod. ...........................................13.930 
Gulvbelegg, plast, prod. ...............................................22.230 
Gulvbonemaskiner, hush.br., prod. .............................27.510 
Gulvfliser, keramikk, prod. ..........................................23.310 
Gulvhøvling .................................................................43.330 
Gulvlegging .................................................................43.330 
Gulvsliping ..................................................................43.330 
Gulvtepper, butikkh. ....................................................47.532 
Gulvtepper, engrosh. ...................................................46.472 
Gulvtepper, pelsskinn, prod. ........................................14.200 
Gulvtepper, tekstil, prod. .............................................13.930 
Gummi, engrosh. .........................................................46.769 
Gummi, syntetisk, prod................................................20.170 
Gummibåter, bygging ..................................................30.120 
Gummibåter, rep. ........................................................33.150 
Gummidekk, prod........................................................22.110 
Gummidekk, regummiering .........................................22.110 
Gummidekk, vulkanisering ..........................................22.110 
Gummihalvfabrikata, prod...........................................22.190 
Gummiindustri ................................................................22.1 
Gummimadrasser, oppblåsb., prod. .............................22.190 
Gummipakninger, prod................................................22.190 
Gummireparasjonsmaterialer, prod. ............................22.190 
Gummislanger, dekk, prod...........................................22.110 
Gummislanger, prod. ellers..........................................22.190 
Gummisnorer, tekstilovertrukket,prod. ........................13.990 
Gummistempler, prod..................................................18.130 
Gummistøvler, prod.....................................................22.190 
 
H 
Hage-/landskapsarkitekter...........................................71.113 
Hagemøbler, prod........................................................31.090 
Hageredskaper, byggmark., butikkh. ...........................47.521 
Hageredskaper, engrosh. .............................................46.610 
Hageredskaper, prod. ..................................................25.730 
Hageredskaper, rep......................................................95.220 
Hageselskaper..............................................................94.991 
Hagesentre, butikkh.....................................................47.761 
Halmpressing...............................................................01.610 
Halvedelstener, bearb., prod........................................32.120 
Halvedelstener, utvinning............................................08.990 
Hammere, engrosh. .....................................................46.740 
Hammere, prod. ..........................................................25.730 

Handlevogner, engrosh................................................46.694 
Handlevogner, prod.....................................................30.990 
Haner, engrosh. ...........................................................46.740 
Haner, prod. ................................................................28.140 
Hansker, butikkh. ........................................................47.710 
Hansker, engrosh.........................................................46.421 
Hansker, plast, prod.....................................................22.290 
Hansker, sports-, prod..................................................32.300 
Hansker, prod. ellers....................................................14.190 
Harver, engrosh. ..........................................................46.610 
Harver, prod. ...............................................................28.300 
Hastighetsregulatorer, mek., prod. ..............................28.150 
Hatter, butikkh. ...........................................................47.710 
Hatter, engrosh............................................................46.421 
Hatter, prod.................................................................14.190 
Havfiske.......................................................................03.111 
Havneanlegg, bygging .................................................42.910 
Havneanlegg, drift .......................................................52.221 
Havre, dyrking.............................................................01.110 
Headhunting................................................................78.100 
Hefteklammer, prod.....................................................25.930 
Heftemaskiner, prod. ...................................................28.230 
Heimevernet ................................................................84.220 
Heiser, install...............................................................43.290 
Heiser, prod. ................................................................28.229 
Heiser, rep. ..................................................................43.290 
Hekklipping, anleggsgartnerier ....................................01.610 
Hekter, metall, prod.....................................................25.990 
Helikoptre, prod. .........................................................30.300 
Helikoptermotorer, prod..............................................30.300 
Helse- og omsorgsdepartementet. ................................84.120 
Helsedirektoratet .........................................................84.120 
Helsekostprodukter, butikkh........................................47.291 
Helsekostprodukter, engrosh. ......................................46.389 
Helsestudio..................................................................96.040 
Hengelås, prod.............................................................25.720 
Hengsler, prod. ............................................................25.720 
Herberger for hjemløse ................................................87.909 
Herding, metall............................................................25.610 
Hermetikkbokser, prod. ...............................................25.920 
Herreds- og byrettene ..................................................84.230 
Herreklær, butikkh.......................................................47.710 
Hestemassører .............................................................96.090 
Hesteoppdrett ..............................................................01.430 
Hesteskoing ................................................................01.620 
Hesteveddeløpsbaner, drift ..........................................93.110 
Hestevognkjøring.........................................................49.392 
Hetvin, prod. ...............................................................11.020 
Historiske bygninger, drift ...........................................91.030 
Historiske steder, drift .................................................91.030 
Hjelmer, plast, prod. ....................................................22.290 
Hjelpemiddelsentraler..................................................88.999 
Hjelpetjeneste i forb. med undervisn. ............................85.60 
Hjemmehjelp (kommunal)...........................................88.101 
Hjemmesykepleie.........................................................86.901 
Hjemmesykepleie, kommunal ......................................86.901 
Hjul, jernbanevogner, prod. .........................................30.200 
Hjul, motorvogner, prod. .............................................29.320 
Hobbyforretninger .......................................................47.789 
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Hodetelefoner, radio- osv., prod. .................................26.400 
Holdingselskaper ...........................................................64.20 
Homepartyvirksomhet .................................................47.990 
Homogenisatorer, smør/ost, prod................................28.930 
Homogeniserte produkter, prod...................................10.860 
Homøopatvirksomhet ..................................................86.909 
Honning, prod. ............................................................01.490 
Horn, motorvogner, prod.............................................27.900 
Hotell- og restaurantvirks. ..................................................55 
Hoteller m/restaurant..................................................55.101 
Hoteller u/restaurant...................................................55.102 
Hovedflystasjoner ........................................................84.220 
Hovslager i ridestall.....................................................93.190 
Huder, beredning ........................................................15.110 
Huder, engrosh............................................................46.240 
Huder, svineslakterier, prod. .......................................10.110 
Hudpleie......................................................................96.020 
Human Etisk Forbund..................................................94.991 
Humanistisk vitensk., forskn........................................72.200 
Huminal, prod. ............................................................08.910 
Humle, dyrking............................................................01.280 
Hummeryngel, prod. .......................................................03.2 
Humus, prod................................................................20.150 
Hundedressur/-trimming.............................................96.090 
Hundeoppdrett ............................................................01.490 
Hundepensjonater .......................................................96.090 
Hundetrening ..............................................................96.090 
Hundetrimming ...........................................................96.090 
Husassistenter, priv. hush............................................97.000 
Husdyravl ........................................................................01.4 
Husdyravl, servicevirks. ...............................................01.620 
Husdyrgjødsel..............................................................01.610 
Husflid, butikkh...........................................................47.789 
Husholdningsapp., elektr., butikkh. .............................47.540 
Husholdningsapp., elektr., engrosh. ............................46.431 
Husholdningsapp., elektr., postordreh. ........................47.914 
Husholdningsapp., elektr. prod....................................27.510 
Husholdningsapp., elektr., rep.....................................95.220 
Husholdningsapp., ikke-elektr., engrosh. .....................46.499 
Husholdningsapp., ikke-elektr., prod. ..........................27.520 
Husholdningsartikler, agenturh. ..................................46.150 
Husholdningsart., elektr., engrosh. ..............................46.431 
Husholdningsart., fajanse, prod. ..................................23.410 
Husholdningsart., glass, prod. .....................................23.130 
Husholdningsart. ikke-el., butikkh. ................................47.59 
Husholdningsart., keramikk, prod. ..............................23.410 
Husholdningsart., metall, prod. ..........................................25 
Husholdningsart., papir, prod......................................17.220 
Husholdningsart., porselen, prod.................................23.410 
Husholdningsart., tre, prod..........................................16.290 
Husholdningsart. elektr., rep. ......................................95.220 
Husholdningsmask., elektr. butikkh.............................47.540 
Husholdningsvekter, prod............................................28.290 
Husholdningsventilatorer, prod. ..................................27.510 
Hvalfangst ...................................................................03.112 
Hvalrosser, fangst ........................................................01.700 
Hvete, dyrking.............................................................01.110 
Hvitevarer, butikkh......................................................47.540 
Hvitevarer, engrosh. ....................................................46.431 

Hvitevarer, rep. ...........................................................95.220 
HVPU-boliger.................................................................87.30 
Hydraulisk kalk, prod. .................................................23.520 
Hydrauliske pumper, prod. ..........................................28.120 
Hydrauliske turbiner, prod. .........................................28.110 
Hydrogen, prod. ..........................................................20.110 
Hydrografiske målinger ...............................................71.122 
Hydrometre, prod. .......................................................26.510 
Hygienebind, papir, prod.............................................17.220 
Hygienebind, tekstilvatt, prod......................................17.220 
Hygieniske artikler, glass, prod....................................23.190 
Hygieniske artikler, gummi, prod. ...............................22.190 
Hyller, butikk, prod. ....................................................31.010 
Hælbarer .....................................................................95.230 
Hæler, skotøy, prod. ....................................................15.200 
Hæren..........................................................................84.220 
Høgskolesentra ..............................................................85.42 
Høner, avl......................................................................01.47 
Høreapparater, prod. ...................................................32.500 
Høvelflis, prod. ............................................................16.100 
Høvelmaskiner, prod. ..................................................28.240 
Høvling, metallemner, kontraktb. ................................25.620 
Høyrentefond ..............................................................64.301 
Høytrykksspylere, prod................................................28.290 
Høyttalere, butikkh......................................................47.430 
Høyttalere, engrosh. ....................................................46.432 
Høyttalere, prod. .........................................................26.400 
Høyttalerkabinetter, prod. ...........................................26.400 
Håndklær, papir, prod. ................................................17.220 
Håndklær, prod. ellers .................................................13.921 
Håndskomakere...........................................................15.200 
Håndtak, tre, prod. ......................................................16.290 
Håndteringsutstyr, prod.................................................28.22 
Håndvasker, engrosh. ..................................................46.739 
Håndvasker, keram., prod. ..........................................23.420 
Håndvasker, metall, prod. ...........................................25.990 
Håndvasker, plast, prod...............................................22.230 
Håndvasker, stål, prod.................................................25.990 
Håndverksforeninger ...................................................94.991 
Håndverktøy, engrosh. ................................................46.740 
Håndverktøy, ikke motordrevet, prod..........................25.730 
Håndverktøy, motordrevet, prod. ................................28.240 
Håndverktøy, utleie .....................................................77.290 
Håndvesker, prod. .......................................................15.120 
Håndvåpen, prod.........................................................25.400 
Hårnett, prod...............................................................14.190 
Hårsjampo, prod..........................................................20.420 
Hårspenner, metall, prod.............................................32.990 
Hårspray, prod.............................................................20.420 
 
I 
Idrettsanlegg, bygging .................................................42.990 
Idrettsanlegg, drift.......................................................93.110 
Idrettsforbund .............................................................93.120 
Idrettshaller.................................................................93.110 
Idrettsklubber ..............................................................93.120 
Idrettsråd.....................................................................93.120 
Ildfast leire, utvinning .................................................08.120 
Ildfaste produkter, prod...............................................23.200 
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Impregneringsarbeide, bygg og anl..............................43.990 
Impregneringsmidl., engrosh. ......................................46.733 
Impressarioer...............................................................74.903 
Inaktive gasser, prod....................................................20.110 
Industridesignvirksomhet ............................................74.101 
Industrigasser, prod. ....................................................20.110 
Industrikjemikalier, agenturh. .....................................46.110 
Industrilakkering .........................................................25.610 
Industrimaskiner, install. .............................................33.200 
Industriovner, prod......................................................28.210 
Industriroboter, engrosh. .............................................46.693 
Industriroboter, lasting/lossing, prod ..........................28.229 
Industriroboter, universelle, prod. ...............................28.990 
Industrisand, utvinning................................................08.120 
Industristøvsugere, prod. .............................................28.990 
Industriventilatorer, prod. ...........................................28.290 
Infrastruktur, stats-/komm.adm...................................84.130 
Ingeniørvirks., rådgiv. anl.virks. ..................................71.121 
Ingeniørvirks., rådgiv. bygging ....................................71.121 
Ingeniørvirks., rådgiv. energi .......................................71.121 
Ingeniørvirks., rådgiv. maskintekn...............................71.129 
Ingeniørvirks., rådgiv. miljø.........................................71.129 
Ingeniørvirks., rådgiv. prod.teknikk.............................71.129 
Inkassovirksomhet, spesialisert ....................................82.910 
Innenlandske bilferjer..................................................50.102 
Innenlandske kystruter ................................................50.102 
Innhøstingsmaskiner, engrosh. ....................................46.610 
Innhøstingsmaskiner, prod. .........................................28.300 
Innredningsartikler, engrosh..........................................46.47 
Innredningsartikler, postordreh. ..................................47.913 
Innsamling, avfall ............................................................38.1 
Innsatsvarer, agenturh.................................................46.110 
Innsugningsventiler, skipsmotorer, prod......................28.110 
Insektdrepende midler, prod........................................20.200 
Insektlamper, elektr., prod...........................................27.400 
Inseminasjon ...............................................................01.620 
Institusjonsvaskerier ....................................................96.010 
Instruktører, sport, profesjonelle..................................85.510 
Instrumenter, flynav., prod. .........................................26.510 
Instrumenter, fysiske analyser, prod ............................26.510 
Instrumenter, geofysikk, prod......................................26.510 
Instrumenter, kjem. analyser, prod. .............................26.510 
Instrumenter, meteorologi, prod..................................26.510 
Instrumenter, motstandskontr., prod. ..........................26.510 
Instrumenter, optiske, prod. ........................................26.700 
Instrumenter, spenningskontr., prod............................26.510 
Instrumenter, strømstyrkekontr., prod.........................26.510 
Insulin, råvare, prod. ...................................................21.100 
Insulin, vaksine, prod. .................................................21.200 
Interiørarkitekter .........................................................74.103 
Internasjonale organisasjoner ......................................99.000 
Internett, auksjon via.....................................................47.91 
Internettsalg av produkter .............................................47.91 
Invalidevogner, engrosh. .............................................46.460 
Invalidevogner, prod....................................................30.920 
Invalidevogner, tilbehør, prod. ....................................30.920 
Inventar, dental bruk, prod..........................................32.500 
Inventar, kirurgisk bruk, prod......................................32.500 
Inventar, medisinsk bruk, prod. ...................................32.500 

Inventar, veterinær bruk, prod.....................................32.500 
Is, produsert av vann ...................................................35.300 
Isbarer .........................................................................56.102 
Isbiler, levering av konsumis........................................47.990 
Isenkram, agenturh......................................................46.150 
Isenkram, butikkh........................................................47.521 
Isenkram, engrosh. ......................................................46.740 
Iskrem, prod. ...............................................................10.520 
Isolasjonsarbeid ...........................................................43.290 
Isolatorer, elektr., prod. ...............................................27.900 
Isolatorer, glass, prod. .................................................23.190 
Isolatorer, keramiske, prod. .........................................23.430 
Isolatorer, plast, prod...................................................22.290 
Isoleringsdeler, elektr., prod. .......................................27.900 
Isoleringsdeler, glass, prod. .........................................23.190 
Isoleringsdeler, keramiske, prod. .................................23.430 
Isoleringsfittings, plast, prod........................................22.290 
Isotopseparasjonsmaskiner, prod. ................................28.990 
Isskøyter, prod. ............................................................32.300 
IT-medier, reprod. .......................................................18.200 
IT-utstyr, butikkh.........................................................47.410 
IT-utstyr, engrosh. .......................................................46.510 
IT-utstyr, prod. ............................................................26.200 
IT-utstyr, rep. og vedlikeh............................................95.110 
IT-utstyr, utleie ............................................................77.330 
 
J 
Jakker, butikkh. ...........................................................47.710 
Jakker, engrosh............................................................46.421 
Jakker, prod. ellers ......................................................14.130 
Jakker, trikotasje, prod. ...............................................14.390 
Jakt, kommersiell.........................................................01.700 
Jakt, sport....................................................................93.190 
Jaktrettigheter, utleie ..................................................93.299 
Jaktutstyr, butikkh.......................................................47.789 
Jaktutstyr, engrosh. .....................................................46.494 
Jaktutstyr, ikke geværer, prod......................................32.300 
Jeans, bleking ..............................................................13.300 
Jern, kaldtrekking, prod...............................................24.310 
Jern, kaldvalsing..........................................................24.330 
Jernbanemateriell, prod...............................................30.200 
Jernbanemateriell, rep.................................................33.170 
Jernbaner, anlegg ........................................................42.120 
Jernbaneskinner, monterte, prod. ................................25.990 
Jernbanestasjoner, drift ...............................................52.219 
Jernbanesviller, prod. ..................................................16.100 
Jernbanetransport...............................................................49 
Jernbeholdere, u. 300 l., prod......................................25.910 
Jernbjelker, prod..........................................................24.101 
Jernbånd, kaldvalsing ..................................................24.320 
Jernfittings, ikke støpte, prod. .....................................24.200 
Jernfittings, støpte, prod..............................................24.510 
Jernindustri ...................................................................24-25 
Jernlegeringer, prod. ...................................................24.102 
Jernmalm, bryting .......................................................07.100 
Jernplater, valsede, prod. ............................................24.101 
Jernprodukter, støping ................................................24.510 
Jernprofiler, valsede, prod. ..........................................24.101 
Jernpulver, prod. .........................................................24.101 
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Jernrør, ikke støpte, prod. ...........................................24.200 
Jernrør, støpte, prod....................................................24.510 
Jernstenger, kaldtrekking, prod. ..................................24.310 
Jernstenger, valsede, prod. ..........................................24.101 
Jernvareindustri .................................................................25 
Jernvarer, agenturh. ....................................................46.150 
Jernvarer, butikkh. ......................................................47.522 
Jernvarer, engrosh.......................................................46.740 
Jernverk ......................................................................24.101 
Joggesko, butikkh........................................................47.721 
Joggesko, engrosh. ......................................................46.421 
Joller, bygging .............................................................30.120 
Jord, forurenset, rensing..............................................39.000 
Jordbruksarealer, grøfting ...........................................43.120 
Jordbruksareal, utleie ..................................................68.209 
Jordbruksavløsere........................................................01.620 
Jordbrukskalk, utvinning .............................................08.910 
Jordbrukskjemiske prod., engrosh. ..............................46.750 
Jordbrukskonsulenter ..................................................74.909 
Jordbruksmaskiner, engrosh........................................46.610 
Jordbruksmaskiner, prod.............................................28.300 
Jordbruksmaskiner, utleie u/pers. ...............................77.310 
Jordbruksråvarer, agenturh. ........................................46.110 
Jordbrukstraktorer, prod. ............................................28.300 
Jordbruksvekster, dyrking ..................................................01 
Jordbær, dyrking .........................................................01.250 
Jordkultivering ............................................................01.610 
Jordmortjeneste...........................................................86.909 
Jordpigmenter, utvinning ............................................08.910 
Jordskifteoverrettene...................................................84.230 
Jordskifterettene..........................................................84.230 
Jordskifteverket ...........................................................84.230 
Journalister, freelance .................................................90.034 
Joystick, prod. .............................................................26.200 
Juice, engrosh..............................................................46.349 
Juice, prod...................................................................10.320 
Juicebarer....................................................................56.302 
Juletrebelysning, prod. ................................................27.400 
Juletrær, dyrking .........................................................01.290 
Juletrær, engrosh.........................................................46.220 
Juletrær, torghandel ....................................................47.890 
Juridisk tjenesteyting...................................................69.100 
Justis- og politidepartementet .....................................84.110 
Jute, bearbeiding.........................................................13.100 
Juvelerer......................................................................32.120 
 
K 
Kabelbaner, drift..........................................................49.393 
Kabelnett, utlei ............................................................61.100 
Kabeltromler, tre, prod. ...............................................16.240 
Kabel-TV, drift .............................................................61.100 
Kabinetter, fjernsyn, prod. ...........................................26.300 
Kabinetter, fordelingstavler, prod. ...............................27.120 
Kabinetter, høyttalere, prod.........................................26.400 
Kabinetter, kontrolltavler, prod. ..................................27.120 
Kabinetter, radioer, prod. ............................................26.400 
Kabler, engrosh. ..........................................................46.691 
Kabler, isolerte, prod. ..................................................27.320 
Kabler, metall, prod.....................................................25.930 

Kabler, optiske, prod....................................................27.310 
Kabler, optiske fibrer, prod. .........................................27.310 
Kafeer ..........................................................................56.101 
Kaffe, engrosh..............................................................46.370 
Kaffe, pulver, prod.......................................................10.830 
Kaffe-/teforretninger ...................................................47.292 
Kaffebarer....................................................................56.302 
Kaffebrennerier............................................................10.830 
Kaffeerstatning, prod. ..................................................10.830 
Kaffetraktere, engrosh. ................................................46.431 
Kaffetraktere, hush.bruk, prod.....................................27.510 
Kaianlegg, drift ............................................................52.221 
Kajakker, bygging ........................................................30.120 
Kajakker, rep. ..............................................................33.150 
Kakao, engrosh. ...........................................................46.370 
Kakao, prod. ................................................................10.820 
Kakemaskiner, prod.....................................................28.930 
Kaker, engrosh.............................................................46.360 
Kaker, prod..................................................................10.710 
Kakkelovn, butikkh. .....................................................47.789 
Kakkelovn, engrosh. ....................................................46.499 
Kakkelovn, prod...........................................................27.520 
Kakler, prod.................................................................23.310 
Kalandere, prod. ..........................................................23.440 
Kalendere, forlegging ..................................................58.190 
Kaliumsalter, prod. ......................................................20.150 
Kalk, brent, prod..........................................................23.520 
Kalk, hydraulisk, prod..................................................23.520 
Kalk, lesket, prod. ........................................................23.520 
Kalkbrudd....................................................................08.112 
Kalkstein, bryting.........................................................08.112 
Kalkuner, avl ...............................................................01.479 
Kalvekjøtt, prod. ..........................................................10.110 
Kamaksler, prod. .........................................................28.150 
Kamera, butikkh. .........................................................47.781 
Kamera, engrosh..........................................................46.434 
Kamera, prod...............................................................26.700 
Kaminer/kakkelovner, prod.........................................27.520 
Kaminer/kakkelovner, rengjøring ................................81.220 
Kammer, elektr., prod..................................................27.510 
Kammer, ikke elektr., prod. .........................................32.990 
Kanaler, drift ...............................................................52.229 
Kaninhold ....................................................................01.490 
Kaninkjøtt, prod...........................................................10.110 
Kanoer, bygging...........................................................30.120 
Kanoer, rep..................................................................33.150 
Kantiner, selvst. virks...................................................56.290 
Kantstein, bearb...........................................................23.700 
Kantstein, betong, prod. ..............................................23.610 
Kanyler, medisinsk bruk, prod. ....................................32.500 
Kaolin, utvinning .........................................................08.120 
Kapsler, metall, prod. ..................................................25.920 
Kar, cellulosesement, prod...........................................23.650 
Kar, jern, over 300 l, prod............................................25.290 
Kar, metall over 300 l, prod.........................................25.290 
Kar, tre, prod. ..............................................................16.240 
Karaoke .......................................................................90.011 
Karbider, prod. ............................................................20.130 
Karbonpapir, prod. ......................................................17.230 
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Kardemaskiner, prod. ..................................................28.940 
Karaoke-maskiner, prod...............................................26.400 
Karosserier, deler, prod. ..............................................29.320 
Karosserier, jernbanevogner, prod. ..............................30.200 
Karosserier, motorvogner, prod. ..................................29.200 
Karosseriverksteder......................................................45.200 
Karse, dyrking..............................................................01.130 
Kart, forlegging............................................................58.110 
Kart, trykking...............................................................18.120 
Kartografiske data, aktiviteter......................................71.122 
Kartong, engrosh. ........................................................46.499 
Kartonger, sammenleggbare, prod. ..............................17.210 
Kartotekbokser, prod. ..................................................17.210 
Karuseller, prod. ..........................................................28.990 
Kasein, prod.................................................................10.510 
Kaseionater, prod.........................................................20.590 
Kasinoer.......................................................................92.000 
Kassaapparater, engrosh. .............................................46.660 
Kassaapparater, prod. ..................................................28.230 
Kasser, metall, prod. ....................................................25.920 
Kasser, plast, prod. ......................................................22.220 
Kasser, tre, prod...........................................................16.240 
Kasseroller, prod..........................................................25.990 
Kasseterminaler, prod..................................................26.200 
Kassettbåndopptakere, prod. .......................................26.400 
Kassettspillere, prod. ...................................................26.400 
Katalysatorer, motorvogner, prod. ...............................29.320 
Kaviar, engrosh............................................................46.389 
Kaviar, prod.................................................................10.209 
Kavring, prod...............................................................10.720 
Kenneler ......................................................................01.490 
Keramikkovner, prod. ..................................................28.210 
Keramiske art., hush.bruk, prod...................................23.410 
Keramiske art., kjemisk bruk, prod. .............................23.440 
Keramiske art., laboratoriebruk, prod. .........................23.440 
Keramiske art., sanitær, prod.......................................23.420 
Keramiske art., teknisk bruk, prod. ..............................23.440 
Kikkerter, prod. ...........................................................26.700 
Kikkertsikter, prod. ......................................................26.700 
Kinesiologi ...................................................................86.909 
Kinematografisk utstyr, prod. ......................................26.700 
Kinodrift ......................................................................59.140 
Kiosker, blad-...............................................................47.620 
Kiosker, døgn-..............................................................47.112 
Kiosker, is- ...................................................................47.299 
Kirkegårder, drift .........................................................96.030 
Kirkens Nødhjelp .........................................................88.995 
Kirker...........................................................................94.910 
Kiropraktorer ...............................................................86.909 
Kirsebær, dyrking.........................................................01.240 
Kirurgisk utstyr, prod...................................................32.500 
Kirurgiske belter, prod. ................................................32.500 
Kiselmel, utvinning ......................................................08.990 
Kitler, prod. .................................................................14.120 
Kitt, prod. ....................................................................20.300 
Kjeder til tannhjul, prod. .............................................28.150 
Kjeks, prod...................................................................10.720 
Kjeledresser, prod ........................................................14.120 
Kjeler, elektr. hush.bruk, prod. ....................................27.510 

Kjeler, rengjøring .........................................................81.290 
Kjeler, sentralv. anl., prod............................................25.210 
Kjeller, utgraving .........................................................43.120 
Kjemikalier, ind. bruk, engrosh....................................46.750 
Kjemiske produkter, engrosh. ......................................46.750 
Kjemiske prod., industri, agenturh...............................46.120 
Kjemiteknisk konsulentvirksomhet...............................71.129 
Kjernebrensel, prod......................................................24.460 
Kjernefrukter, dyrking .................................................01.240 
Kjernere, smør/ost, prod..............................................28.930 
Kjerrer, prod. ...............................................................30.990 
Kjetting, prod...............................................................25.930 
Kjoler, butikkh. ............................................................47.710 
Kjoler, engrosh.............................................................46.421 
Kjoler, prod..................................................................14.130 
Kjolestoffer, butikkh. ...................................................47.510 
Kjolestoffer, engrosh. ...................................................46.410 
Kjæledyr, butikkh.........................................................47.762 
Kjæledyr, engrosh .......................................................46.230 
Kjæledyr, oppdrett .......................................................01.490 
Kjøkkenartikler, metall, prod. ......................................25.990 
Kjøkkeninventar, prod. ................................................31.020 
Kjøkkenkar, cellulosesement, prod...............................23.650 
Kjøkkenkluter, prod. ....................................................13.921 
Kjøkkenruller, prod......................................................17.220 
Kjøkkenskap, prod. ......................................................31.020 
Kjøkkentøy, utleie ........................................................77.290 
Kjøkkenutstyr, butikkh.................................................47.593 
Kjøkkenutstyr, engrosh. ...............................................46.441 
Kjøkkenutstyr, keramikk, prod.....................................23.410 
Kjøkkenutstyr, plast, prod. ...........................................22.290 
Kjøkkenutstyr, porselen, prod. .....................................23.410 
Kjøkkenutstyr, postordreh............................................47.913 
Kjøkkenutstyr, tre, prod. ..............................................16.290 
Kjøkkenutstyr, utleie....................................................77.290 
Kjøkkenvasker, cellulosesement,prod...........................23.650 
Kjøkkenvasker, metall, prod.........................................25.990 
Kjøleanlegg, industrielt bruk, prod...............................28.250 
Kjøleanlegg, install. .....................................................43.220 
Kjøleanlegg, rep...........................................................43.220 
Kjølelager ....................................................................52.100 
Kjølere, motorvogner, prod..........................................29.320 
Kjøleskap, butikkh. ......................................................47.540 
Kjøleskap, engrosh.......................................................46.431 
Kjøleskap, hush.bruk, prod. .........................................27.510 
Kjøleteknikk, byggevirks. .............................................71.121 
Kjøp, fast eiendom, egen regning.................................68.100 
Kjøreskoler...................................................................85.530 
Kjøtt, butikkh...............................................................47.220 
Kjøtt, engrosh. .............................................................46.320 
Kjøttbuljong, prod........................................................10.890 
Kjøttekstrakt, prod. ......................................................10.130 
Kjøtthermetikk, engrosh...............................................46.320 
Kjøttmel, prod..............................................................10.110 
Kjøttprodukter, engrosh...............................................46.320 
Kjøttprodukter, prod. ...................................................10.130 
Kjøttretter, prod...........................................................10.850 
Kjøttvarer, butikkh.......................................................47.220 
Kjøttvarer, engrosh. .....................................................46.320 
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Klargjøring, biler .........................................................45.200 
Klaverer, prod..............................................................32.200 
Klaverstemming...........................................................95.290 
Klesbørster, prod. ........................................................32.910 
Kleshengere, tre, prod. ................................................16.290 
Klimaanlegg, hus.bruk, prod........................................27.510 
Klimaanlegg, industrielt bruk, prod. ............................28.250 
Klipperedskaper, prod. ................................................25.710 
Klippfisk, prod. ............................................................10.201 
Klipping, dyr................................................................01.620 
Klipping, hekk .............................................................01.610 
Klirensere, prod. ..........................................................28.930 
Klister, prod.................................................................20.520 
Kloakkanlegg, anleggsvirks..........................................42.210 
Kloakkanlegg, vedlikehold...........................................37.000 
Kloakkvesen.................................................................37.000 
Klokker, prod...............................................................26.520 
Klosetter, plast, prod. ..................................................22.230 
Klosettlokk, plast, prod. ...............................................22.230 
Klosettseter, plast, prod. ..............................................22.230 
Klosettskåler, keramisk, prod.......................................23.420 
Klosterdrift, organisasjoner..........................................94.910 
Klovklipping ................................................................01.620 
Klubber, film................................................................94.991 
Klubber, foto- ..............................................................94.991 
Klubber, frimerke- .......................................................94.991 
Klubber, fritids-, barn ..................................................88.914 
Klubber, fritids-, ungdom.............................................88.914 
Klubber, idretts-...........................................................93.120 
Klubber, rotary- ...........................................................94.991 
Klubber, ungdoms- ......................................................88.914 
Klær, agenturh.............................................................46.160 
Klær, asbest, prod. .......................................................23.990 
Klær, brukte, butikkh...................................................47.792 
Klær, butikkh. ..............................................................47.710 
Klær, engrosh. .............................................................46.421 
Klær, gummi, prod.......................................................22.190 
Klær, kunstlær, prod. ...................................................14.110 
Klær, lær, prod.............................................................14.110 
Klær, pelsskinn, prod. ..................................................14.200 
Klær, plast, limt, prod. .................................................22.290 
Klær, postordreh..........................................................47.912 
Klær, rep......................................................................95.290 
Knapper, engrosh. .......................................................46.410 
Knapper, prod..............................................................32.990 
Knestrømper, prod.......................................................14.310 
Kniplinger, prod. .........................................................13.990 
Knivblader, maskiner, prod..........................................25.730 
Kniver, maskiner, prod. ...............................................25.730 
Kniver, metall, hush.bruk, prod. ..................................25.710 
Knivslipere, hush.bruk, prod........................................27.510 
Kobber, bryting............................................................07.290 
Kobber, prod................................................................24.440 
Koblinger, elektr., prod................................................27.900 
Koblinger, motorvogner, prod. ....................................29.320 
Koblinger, maskiner, prod. ..........................................28.150 
Koblingsanordninger, jernb.vogner, prod. ...................30.200 
Kofferter, butikkh. .......................................................47.722 
Kofferter, engrosh........................................................46.492 

Kofferter, prod.............................................................15.120 
Kokiller, prod...............................................................28.910 
Kokke, privat hush.......................................................97.000 
Koks, butikkh...............................................................47.789 
Koks, engrosh. .............................................................46.710 
Koks, prod. ..................................................................19.100 
Koksgass, prod.............................................................19.100 
Kolber, glass, prod. ......................................................23.130 
Kolonialhandel ............................................................47.111 
Kolonihageforeninger ..................................................68.320 
Kolorimetre, prod. .......................................................26.510 
Kolostomiinnretninger, prod........................................32.500 
Komb. husdyrhold/planteprod.....................................01.500 
Komfyrer, elektr., hush.br., butikkh. ............................47.540 
Komfyrer, elektr., hush.br., engrosh. ...........................46.431 
Komfyrer, elektr., hush.bruk, prod...............................27.510 
Komfyrer, engrosh .......................................................46.431 
Komfyrer, ikke-elektr., hush.bruk, butikkh. .................47.593 
Komfyrer, ikke-elektr., hush.bruk, prod. ......................27.520 
Kommoder, butikkh. ....................................................47.591 
Kommoder, engrosh. ...................................................46.471 
Kommoder, prod..........................................................31.090 
Kommunal administrasjon, helse .................................84.120 
Kommunal adm., kultur...............................................84.120 
Kommunal adm., miljø ................................................84.120 
Kommunal adm., samferdsel .......................................84.130 
Kommunal adm., skole- ...............................................84.120 
Kommunal adm., sosial- ..............................................84.120 
Kommunal adm., teknisk- ............................................84.130 
Kommunal hjemmesykepleie .......................................86.901 
Kommunal- og regionaldep..........................................84.130 
Kommunikasjonsdesignvirks. .......................................74.102 
Kommunikasjonslinjer, anl.virks. .................................42.220 
Kommunikasjonsutstyr, engrosh. .................................46.520 
Kommunikasjonsutstyr, prod. ......................................26.300 
Komposteringsvirksomhet............................................38.210 
Kompressorer, gass, prod.............................................28.130 
Kondensatorer, elektriske, prod. ..................................27.900 
Kondensatorer, elektroniske, prod. ..............................26.110 
Kondensert melk, prod. ...............................................10.510 
Konditorier ..................................................................10.710 
Kondomer, butikkh. .....................................................47.789 
Kondomer, prod. .........................................................22.190 
Konfekt, butikkh. .........................................................47.242 
Konfekt, prod...............................................................10.820 
Konferansiervirksomhet...............................................90.019 
Kongler, innsamling.....................................................02.300 
Kongressvirksomhet.....................................................82.300 
Konsertsaler, drift ........................................................90.040 
Konsertvirksomhet.......................................................90.011 
Konsoller, fordelingstavler, prod..................................27.120 
Konsoller, kontrolltavler, prod. ....................................27.120 
Konsulater, norske i utlandet.......................................84.210 
Konsulater, utenlandske i Norge..................................99.000 
Konsulenter, energi- ....................................................71.121 
Konsulenter, jordbruk..................................................74.909 
Konsulenter, markedsføring.........................................73.110 
Konsulenter, personal- og lederutv. .............................70.220 
Konsulenter, skogbruk .................................................02.400 
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Konsulentvirks. tilkn. maskinvare ................................62.020 
Kontaktbyråer..............................................................96.090 
Kontakter, elektr., prod................................................27.330 
Kontakter, engrosh. .....................................................46.691 
Kontaktlinser, prod. .....................................................32.500 
Kontorartikler, butikkh. ...............................................47.620 
Kontorartikler, engrosh................................................46.660 
Kontorartikler, papir, prod...........................................17.230 
Kontormaskiner, agenturh. ..........................................46.140 
Kontormaskiner, engrosh.............................................46.660 
Kontormaskiner, prod. .................................................28.230 
Kontormaskiner, rep./vedlikehold ...............................33.120 
Kontormaskiner, utleie ................................................77.330 
Kontormøbler, engrosh. ...............................................46.650 
Kontormøbler, unnt. stoler, prod. ................................31.010 
Kontorrekvisita, plast, prod..........................................22.290 
Kontrollinstrumenter, prod. .........................................26.510 
Kontrolltavler, elektr., prod. ........................................27.120 
Kontrollutstyr, utleie....................................................77.390 
Konvertere, prod..........................................................28.910 
Konvolutter, prod. .......................................................17.230 
Kopiering, kundeinnlevert film ....................................74.200 
Kopimaskiner, engrosh. ...............................................46.660 
Kopimaskiner, prod. ....................................................28.230 
Kopper, papp, engrosh.................................................46.499 
Kopper, papp, prod. .....................................................17.220 
Kopper, plast, prod. .....................................................22.290 
Korkvarer, butikkh.......................................................47.599 
Korkvarer, engrosh. .....................................................46.499 
Korkvarer, prod. ..........................................................16.290 
Korn, avl ......................................................................01.110 
Korn, engrosh. .............................................................46.210 
Korn, tørkemaskiner, prod. ..........................................28.930 
Korn, våtfôrmaling.......................................................10.620 
Kornsiloer ....................................................................52.100 
Korrekturlesing............................................................82.190 
Korrigeringstape, papir, prod.......................................17.230 
Korrigeringstape, plast, prod. ......................................22.290 
Korsetter, butikkh. .......................................................47.710 
Korsetter, engrosh. ......................................................46.421 
Korsetter, prod.............................................................14.140 
Kortfilm, innspilling.....................................................59.110 
Korund, kunstig, prod..................................................23.910 
Kosmetikk, butikkh. .....................................................47.750 
Kosmetikk, engrosh. ....................................................46.450 
Kosmetikk, prod...........................................................20.420 
Kosmetologer...............................................................96.020 
Koster, prod. ................................................................32.910 
Kosttilskudd, prod. ......................................................10.890 
Kostnadsberegn.syst., utforming ..................................70.220 
Kostymer, utleie...........................................................77.290 
Kraftlinjer, anleggsvirks. ..............................................42.220 
Kraftmegler, elektrisitet ...............................................35.140 
Kraftmegler, gass .........................................................35.230 
Kraftoverføringsutstyr, hydraulisk, prod. .....................28.150 
Kraftvarmeverk..............................................................35.11 
Kraner, m/fører, utleie.................................................43.990 
Kraner, prod. .................................................................28.22 
Kranvogner, jernbane, prod. ........................................30.200 

Kredittformidling, selvst. virks. ....................................66.190 
Kredittilsynet ...............................................................84.130 
Kredittkortvirksomhet..................................................64.920 
Kredittopplysning ........................................................82.910 
Kreftforeningen............................................................88.995 
Kreftsykehus ................................................................86.102 
Krematorier .................................................................96.030 
Krepsdyr, konservering ................................................10.209 
Krepsdyrprodukter, prod..............................................10.209 
Krepsdyryngel, prod.........................................................03.2 
Kretsløp, integrerte, engrosh........................................46.520 
Kretsløp, integrerte, prod.............................................26.110 
Kretsløp, trykte, prod. ..................................................26.110 
Krigsskip, bygging........................................................30.111 
Krigsskip, rep. ..............................................................33.150 
Kriminalomsorg ...........................................................84.230 
Krisesentra...................................................................87.909 
Kritt, bryting ................................................................08.112 
Kroker, metall, prod.....................................................25.990 
Krom, bryting ..............................................................07.290 
Krom, prod. .................................................................24.450 
Krukker, cellulosesement, prod....................................23.650 
Krukker, keramiske, prod.............................................23.490 
Krumtappaksler, prod. .................................................28.150 
Krumtapper, prod. .......................................................28.150 
Krus, papp, prod. .........................................................17.220 
Krutt, prod...................................................................20.510 
Krydderfett, prod. ........................................................10.420 
Krydderier, engrosh. ....................................................46.370 
Krydderier, prod. .........................................................10.840 
Krydderplanter, dyrking...............................................01.280 
Krydderurter, dyrking ..................................................01.280 
Krykker, prod...............................................................32.500 
Kryssfiner, engrosh. .....................................................46.732 
Kryssfiner, prod. ..........................................................16.210 
Krølltenger, elektr., prod. ............................................27.510 
Kråkeboller, sanking ....................................................03.111 
Kofferter, butikkh. .......................................................47.722 
Kofferter, engrosh. .......................................................46.492 
Kofferter, prod. ............................................................15.120 
Kulepenner, prod. ........................................................32.990 
Kull, butikkh. ...............................................................47.789 
Kull, engrosh. ..............................................................46.710 
Kullelektroder, prod.....................................................27.900 
Kullbriketter, prod. ......................................................19.200 
Kulltjære, prod.............................................................19.100 
Kultur, statlig/komm.adm. ..........................................84.120 
Kultur- og kirkedepartementet.....................................84.120 
Kulturskole, kommunal................................................85.521 
Kummer, cellulosesement, prod...................................23.650 
Kunnskapsdepartementet.............................................84.120 
Kunstauksjoner ............................................................46.180 
Kunstfibergarn, bearb. .................................................13.100 
Kunstfibrer, prod. ........................................................20.600 
Kunstforeninger ...........................................................94.991 
Kunstgjødsel, agenturh. ...............................................46.120 
Kunstgjødsel, prod. ......................................................20.150 
Kunsthandel/gallerivirksomhet....................................47.789 
Kunsthonning, prod. ....................................................10.890 
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Kunsthåndverk, butikkh...............................................47.789 
Kunsthåndverk, engrosh. .............................................46.499 
Kunstige blomster, prod...............................................32.990 
Kunstlær, engrosh........................................................46.240 
Kunstlær, prod.............................................................15.110 
Kunstmuséer................................................................91.021 
Kunstnere, selvst. utøvere..............................................90.01 
Kunstsmult, prod. ........................................................10.420 
Kunstutstillinger ..........................................................91.021 
Kunstverk, restaurering ...............................................90.031 
Kunstverk, utlån ............................................................91.01 
Kurertjeneste ...............................................................53.200 
Kurvmakervarer, prod. ................................................16.290 
Kurvmøbler, butikkh....................................................47.591 
Kvarts, utvinning .........................................................08.990 
Kystdirektoratet ...........................................................84.130 
Kystfiske ...................................................................03.111 
Kysttrafikk i Europa, passasjerer ..................................50.101 
Kystvakt ...................................................................84.240 
Kystverket ...................................................................84.130 
Kål, dyrking .................................................................01.130 
 
L 
Laboratorieapparater, prod..........................................32.500 
Laboratorieartikler, glass, prod....................................23.190 
Laboratoriemøbler, prod..............................................32.500 
Laboratorieovner, prod................................................28.210 
Laboratorieutstyr, engrosh...........................................46.693 
Laboratorievekter, prod. ..............................................26.510 
Lager, drift...................................................................52.100 
Lagre, prod. .................................................................28.150 
Lagringsvirksomhet .....................................................52.100 
Lakk, butikkh...............................................................47.523 
Lakk, engrosh. .............................................................46.733 
Lakk, prod. ..................................................................20.300 
Lakkeringsverksteder, biler..........................................45.200 
Lakkeringsverksteder, industri.....................................25.610 
Lakkeringsverksteder, møbel .......................................31.090 
Lakkfjerningsmiddel, prod. ..........................................20.300 
Lakklær, prod. .............................................................15.110 
Lakris, prod. ................................................................10.820 
Laktose, prod...............................................................10.510 
Lamelltre, prod. ...........................................................16.210 
Lampedeler, plast, prod. ..............................................22.290 
Lampeholdere, elektr., prod.........................................27.330 
Lamper, elektr., prod. ..................................................27.400 
Lamper, engrosh..........................................................46.473 
Lamper, ikke-elektr., prod. ..........................................27.400 
Lamper, infrarøde, prod. .............................................27.400 
Lamper, ultrafiolette, prod...........................................27.400 
Lampeskjermer, flettematr., prod. ...............................16.290 
Lampeskjermer, prod. ellers ........................................27.400 
Landbruksmaskiner, agenturh. ....................................46.140 
Landbruksmaskinstasjoner...........................................01.610 
Landbruks- og matdepartementet................................84.130 
Landbruksredskaper, engrosh. .....................................46.610 
Landbruksservice .............................................................01.6 
Landbruksskoler ..........................................................85.320 
Landbruksvarer, engrosh. ............................................46.210 

Landingsbroer, prod. .....................................................30.11 
Landingsutstyr, luftfartøyer, prod. ...............................30.300 
Landmåling..................................................................71.122 
Landskapsarkitekter.....................................................71.113 
Landtransport, rørtransport ................................................49 
Landtransportmateriell, utleie .....................................77.120 
Lasere, ikke laserdioder, prod......................................26.700 
Lastebiler, engrosh. .....................................................45.191 
Lastebiler, prod............................................................29.100 
Lastebiler, små, utleie u/fører......................................77.100 
Lastebiler, utleie m/fører.............................................49.410 
Lastebiler, utleie u/fører..............................................77.120 
Lastepaller, tre, prod. ..................................................16.240 
Lasting gods, landtransport .........................................52.240 
Lasting, lufttransport ...................................................52.240 
Lasting, sjøtransport ....................................................52.240 
Laug ...................................................................94.110 
Layout, utarbeiding .....................................................18.130 
Leasing, finansiell ........................................................64.910 
Leasing operasj., boreplattform ...................................77.390 
Leasing operasj., edb-maskiner ....................................77.330 
Leasing operasj., entreprenørmater. ............................77.320 
Leasing operasj., fotokopimaskiner..............................77.330 
Leasing operasj., jernbanemateriell..............................77.390 
Leasing operasj., kontormaskiner.................................77.330 
Leasing operasj., kontrollutstyr....................................77.390 
Leasing operasj., landtransportmateriell ......................77.120 
Leasing operasj., luftfartøy ..........................................77.350 
Leasing operasj., minedriftutstyr..................................77.390 
Leasing operasj., motorer ............................................77.390 
Leasing operasj., måleutstyr ........................................77.390 
Leasing operasj., oljeutv.utstyr ....................................77.390 
Leasing operasj., personbiler........................................77.110 
Leasing operasj., radiokomm.utstyr .............................77.390 
Leasing operasj., skip...................................................77.340 
Leasing operasj., skrivemaskiner..................................77.330 
Leasing operasj., turbiner ............................................77.390 
Leasing operasj., tv-komm.utstyr .................................77.390 
Leasing operasj., utstyr, handel ...................................77.390 
Leasing operasj., utstyr, industri ..................................77.390 
Leasing operasj., verktøymaskiner ...............................77.390 
Leasing operasj., vitensk. utstyr ...................................77.390 
Leddproteser, prod. .....................................................32.500 
Ledelsesutvikling .........................................................70.220 
Ledninger, isolerte, prod..............................................27.320 
Ledningsmaster, tre, prod............................................16.100 
Ledningsnett, anlegg ...................................................42.220 
Legat, sos. formål ......................................................... 64/94 
Legeartikler, engrosh. ..................................................46.460 
Leger, allmennpraktiserende .......................................86.211 
Leger, spesial-..............................................................86.221 
Leger, tann-, praktiserende..........................................86.230 
Leggbeskyttere, prod. ..................................................15.200 
Leire, utvinning ...........................................................08.120 
Leirskole, drift .............................................................85.599 
Leirvarer, utleie ...........................................................77.290 
Leketøy, butikkh. .........................................................47.650 
Leketøy, engrosh. ........................................................46.495 
Leketøy, musikkinstr., prod. ........................................32.400 
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Leketøy, prod...............................................................32.400 
Leksikon, forlegging.....................................................58.110 
Lektere, prod. ..............................................................30.114 
Lensmannskontorene...................................................84.240 
Leskedrikk, prod. .........................................................11.070 
Leskedrikk, pulverform, prod.......................................11.070 
Leskur, metall, prod.....................................................25.110 
Lester, tre, prod. ..........................................................16.290 
Lettmetallprodukter, støping .......................................24.530 
Levende dyr, agenturh. ................................................46.110 
Levende dyr, engrosh...................................................46.230 
Levering, kons.bistand, software......................................62.0 
Leverpostei, prod. ........................................................10.130 
Liggestoler, utleie ........................................................93.299 
Lightere, prod. .............................................................32.990 
Likestillingsombudet....................................................84.130 
Likestillingsrådet .........................................................84.130 
Likestrømsgeneratorer, forbrenningsmotor, prod.........29.310 
Likestrømsgeneratorer, prod........................................27.110 
Likestrømsmotorer, prod. ............................................27.110 
Likkister, prod .............................................................32.990 
Likningskontor.............................................................84.110 
Likører, prod................................................................11.010 
Lim, engrosh................................................................46.750 
Lim, prod ...................................................................20.520 
Limtre, engrosh. ..........................................................46.732 
Limtre, prod.................................................................16.210 
Linoleum, engrosh. ......................................................46.739 
Linoleum, prod. ...........................................................22.230 
Linolje, rå, prod. ..........................................................10.412 
Linser, prod. ................................................................32.500 
Lisensformidling ..........................................................82.990 
Lister, tre, prod. ...........................................................16.220 
Litografiske trykkerier..................................................18.120 
Litterære foreninger.....................................................94.991 
Livredderkurs ..............................................................85.599 
Livsforsikring ...............................................................65.110 
Loddeutstyr, prod. .......................................................25.990 
Logistikk, tekn. rådgivn. ..............................................71.129 
Logopedvirksomhet .....................................................86.909 
Lokalhistoriske arkiver.................................................91.013 
Lokalhistoriske foreninger ...........................................94.991 
Lokalradio ...................................................................60.100 
Lokomotiver, prod. ......................................................30.200 
Lokomotiver, rep. ........................................................33.170 
Lommekalkulatorer, butikkh........................................47.410 
Lommekalkulatorer, prod. ...........................................28.230 
Lommelykter, prod. .....................................................27.400 
Lommetørklær, papir, engrosh.....................................46.499 
Lommetørklær, papir, prod..........................................17.220 
Lommetørklær, tekstil prod..........................................14.190 
Losjer ...................................................................94.991 
Lossing gods, landtransport .........................................52.240 
Lossing gods, lufttransport...........................................52.240 
Lossing gods, sjøtransport............................................52.240 
Lostjeneste...................................................................52.229 
Losvesen ...................................................................52.229 
Lott-taker, hav og kystfiske ..........................................03.111 
Lotterivirksomhet ........................................................92.000 

Lotto ............................................................................92.000 
Luer, prod....................................................................14.190 
Luftballonger, prod. .....................................................30.300 
Luftfartsverket .............................................................84.130 
Luftfartøyer, rep. og vedlikeh.......................................33.160 
Luftfartøyer, utleie m/besetning .........................................51 
Luftfartøyer, utleie u/besetning ...................................77.350 
Luftfotografering .........................................................74.200 
Lufthavner, drift ..........................................................52.230 
Lufthavnterminaler, drift .............................................52.230 
Luftkompressorer, prod. ..............................................28.130 
Luftkvalitet, målinger ..................................................71.200 
Luftpumper, prod.........................................................28.130 
Luftputefartøyer, bygging ............................................30.112 
Luftreklamering ...........................................................73.110 
Luftrensingspreparater, prod. ......................................20.410 
Lufttransport.......................................................................51 
Lukkeanordninger, metall, prod...................................25.920 
Lungesykehus ..............................................................86.102 
Lydanlegg, engrosh......................................................46.432 
Lydbånd, butikkh.........................................................47.630 
Lydbånd, engrosh. .......................................................46.433 
Lydbånd, forlegging.....................................................59.200 
Lydbånd, reprod. .........................................................18.200 
Lydbånd, u-innspilte, prod...........................................26.800 
Lyddempere, motorvogner, prod. ................................29.320 
Lydforsterkeranlegg, prod............................................26.400 
Lydisolering, bygg........................................................43.290 
Lydopptak, forlegging..................................................59.200 
Lydopptak, reprod. ......................................................18.200 
Lydstudio ...................................................................59.200 
Lydtekniker ved konserter ...........................................90.040 
Lykteglass, prod. ..........................................................23.120 
Lykter, motorvogner, prod. ..........................................27.400 
Lykter, sykler, prod. .....................................................27.400 
Lynavledere, bygninger, install. ...................................43.210 
Lynavledere, prod. .......................................................27.330 
Lynavledere, bygninger, rep.........................................43.210 
Lynlyspærer, prod. .......................................................27.400 
Lynlysterninger, prod...................................................27.400 
Lysbildeapparater, prod. ..............................................26.700 
Lysekroner, elektr., prod..............................................27.400 
Lyskopiering ................................................................82.190 
Lysmestere...................................................................90.020 
Lyspærer, prod.............................................................27.400 
Lysskilter, prod. ...........................................................27.400 
Lysstoffrør, prod. .........................................................27.400 
Lystbåter, engrosh. ......................................................46.493 
Lystbåter, utleie ...........................................................77.210 
Lystbåter/-utstyr, butikkh. ...........................................47.642 
Lystbåthavner, anlegg..................................................42.910 
Lystbåthavner, drift .....................................................93.292 
Lysutstyr, elektr., prod. ................................................27.400 
Lær, engrosh. ...............................................................46.240 
Lær, garvet, prod. ........................................................15.110 
Lær, semsket, prod.......................................................15.110 
Lærbekledning, butikkh. ..............................................47.710 
Lærbekledning, engrosh...............................................46.421 
Lærbekledning, prod....................................................14.110 
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Lærvarer, agenturh. .....................................................46.160 
Lærvarer, engrosh........................................................46.492 
Lærvarer, postordreh. ..................................................47.912 
Lærvarer, rep. ..............................................................95.230 
Løfteutstyr, prod............................................................28.22 
Løk, dyrking ................................................................01.130 
Løk, stekt, prod............................................................10.390 
Lønnet husarbeid.........................................................97.000 
Løsningsmidler, prod. ..................................................20.300 
Låneformidling, selvst. virks. .......................................66.190 
Låser, engrosh. ............................................................46.740 
Låser, prod. .................................................................25.720 
 
M 
Madrasser, prod...........................................................31.030 
Magasiner, forlegging..................................................58.140 
Magasiner, trykking.....................................................18.120 
Magnetterapiutstyr, engrosh........................................46.460 
Mais, dyrking...............................................................01.110 
Maisolje, raff., prod. ....................................................10.620 
Maisolje, rå, prod.........................................................10.412 
Maisstivelse, prod. .......................................................10.620 
Majones, prod..............................................................10.840 
Makaroni, engrosh.......................................................46.389 
Makaroni, prod............................................................10.730 
Malerarbeid .................................................................43.341 
Malere, kunst...............................................................90.031 
Malerier, butikkh. ........................................................47.789 
Malerlerret, prod. ........................................................13.990 
Malerpensler, prod. .....................................................32.910 
Malerruller, prod. ........................................................32.910 
Maling, butikkh. ..........................................................47.523 
Maling, engrosh...........................................................46.733 
Maling, prod................................................................20.300 
Malingsvirksomhet, bruer ............................................43.341 
Malingsvirksomhet, bygninger.....................................43.341 
Malingsvirksomhet, skip ..............................................33.150 
Malingsfjerningsmidler, prod.......................................20.300 
Malmer, agenturh........................................................46.120 
Malmer, engrosh..........................................................46.720 
Malt, prod....................................................................11.060 
Maltose, prod. .............................................................10.620 
Mangan, bryting ..........................................................07.290 
Mangan, prod. .............................................................24.450 
Manikyr ...................................................................96.020 
Manikyr, preparater, prod. ..........................................20.420 
Manikyr, utstyr, prod...................................................25.710 
Mannequinbyråer ........................................................74.902 
Manometre, prod.........................................................26.510 
Mapper, lær, butikkh. ..................................................47.722 
Margarin, prod. ...........................................................10.420 
Marinaer, drift .............................................................93.292 
Markedsanalyse ...........................................................73.200 
Markedsføringsvirksomhet...........................................73.110 
Markiser, butikkh. .......................................................47.529 
Markiser, engrosh........................................................46.739 
Markiser, prod. ............................................................13.929 
Marmelade, prod. ........................................................10.390 
Marmor, bryting ..........................................................08.111 

Marmor, engrosh. ........................................................46.739 
Maskiner, adressering, prod.........................................28.230 
Maskiner, agenturh......................................................46.140 
Maskiner, anleggsvirks., engrosh. ................................46.630 
Maskiner, asfaltutlegging, prod. ..................................28.920 
Maskiner, avballansering, prod....................................28.990 
Maskiner, bakeri, prod.................................................28.930 
Maskiner, bekledn.artikler, prod..................................28.940 
Maskiner, bergverksdrift, engrosh. ..............................46.630 
Maskiner, betong-, prod...............................................28.920 
Maskiner, betongvarer, prod........................................28.920 
Maskiner, biavl, prod...................................................28.300 
Maskiner, billett-, prod. ...............................................28.230 
Maskiner, blyantspissing, prod.....................................28.230 
Maskiner, bokbinding, prod.........................................28.990 
Maskiner, brevsortering, prod......................................28.230 
Maskiner, byggevirks., engrosh....................................46.630 
Maskiner, byggevirks., prod.........................................28.920 
Maskiner, data, engrosh. .............................................46.510 
Maskiner, drikkevarer, prod. .......................................28.930 
Maskiner, dypborings-, prod. .......................................28.920 
Maskiner, edb-, prod....................................................26.200 
Maskiner, egg, rengjøring, prod...................................28.300 
Maskiner, egg, sortering, prod. ....................................28.300 
Maskiner, ekstruder-, prod. .........................................28.960 
Maskiner, elte-, prod....................................................28.930 
Maskiner, entreprenørarb.-, prod.................................28.920 
Maskiner, etikettering, prod. .......................................28.290 
Maskiner, fiberduk, etterbeh., prod. ............................28.940 
Maskiner, filt, etterbeh., prod. .....................................28.940 
Maskiner, fiskebearb., prod. ........................................28.930 
Maskiner, fjørfeavl, prod..............................................28.300 
Maskiner, flaskerengjøring, prod. ................................28.290 
Maskiner, flasketørring, prod.......................................28.290 
Maskiner, flytende gass, prod. .....................................28.290 
Maskiner, flytende luft, prod. ......................................28.290 
Maskiner, forsegling, prod. ..........................................28.290 
Maskiner, fôrtilberedning, prod. ..................................28.300 
Maskiner, frankering, prod. .........................................28.230 
Maskiner, fruktbearb., prod. ........................................28.930 
Maskiner, fruktrengjøring, prod...................................28.300 
Maskiner, fruktsortering, prod.....................................28.300 
Maskiner, gassutvinning, engrosh................................46.630 
Maskiner, "gjør-det-selv", utleie ...................................77.290 
Maskiner, glassbearb., prod. ........................................28.990 
Maskiner, grafisk industri, prod...................................28.990 
Maskiner, grafittelektroder, prod.................................28.990 
Maskiner, grave-, prod.................................................28.920 
Maskiner, grønnsaksbearb., prod. ................................28.930 
Maskiner, gummibearb., prod......................................28.960 
Maskiner, handel, engrosh...........................................46.694 
Maskiner, hefte-, prod. ................................................28.230 
Maskiner, hoteller, engrosh. ........................................46.694 
Maskiner, huder, prod. ................................................28.940 
Maskiner, hydrauliske, prod. .......................................28.120 
Maskiner, innhøstings-, prod. ......................................28.300 
Maskiner, install., engrosh...........................................46.691 
Maskiner, isotopseparasjon, prod. ...............................28.990 
Maskiner, jordbruk, engrosh........................................46.610 
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Maskiner, jordbruk, prod. ............................................28.300 
Maskiner, jordbruk, rep. ..............................................33.120 
Maskiner, kakao, prod. ................................................28.930 
Maskiner, kake-, prod. .................................................28.930 
Maskiner, kapsling, prod. ............................................28.290 
Maskiner, karboniserings-, prod...................................28.940 
Maskiner, kart-, prod. ..................................................28.950 
Maskiner, kjemme., prod. ............................................28.940 
Maskiner, kjøttbearb., prod..........................................28.930 
Maskiner, kniplinger, prod...........................................28.940 
Maskiner, knuse-, prod. ...............................................28.920 
Maskiner, kontor, engrosh. ..........................................46.660 
Maskiner, konvoluttering, prod....................................28.230 
Maskiner, korkbearb., prod..........................................28.990 
Maskiner, korn, rensing, prod......................................28.930 
Maskiner, korn, sortering, prod. ..................................28.930 
Maskiner, kornbehandling, prod..................................28.930 
Maskiner, kraftprod., engrosh......................................46.691 
Maskiner, landbrukstørke-, prod..................................28.300 
Maskiner, laste-, prod. .................................................28.920 
Maskiner, lukke-, prod.................................................28.290 
Maskiner, lær, prod. ....................................................28.940 
Maskiner, lærbearb., prod............................................28.940 
Maskiner, lærreparasjon, prod. ....................................28.940 
Maskiner, lærvarer, prod. ............................................28.940 
Maskiner, makaroni, prod............................................28.930 
Maskiner, matvarer, prod. ...........................................28.930 
Maskiner, meieri, prod.................................................28.930 
Maskiner, melkebearb., prod. ......................................28.930 
Maskiner, metallindustri, prod.....................................28.910 
Maskiner, metallvalsing, prod......................................28.910 
Maskiner, mineralbeh., prod........................................28.920 
Maskiner, mursteinsprod., prod. ..................................28.990 
Maskiner, myntsortering, prod.....................................28.230 
Maskiner, mølle-, prod.................................................28.930 
Maskiner, mørtel-, prod. ..............................................28.920 
Maskiner, nytelsesmidd.ind., prod. ..............................28.930 
Maskiner, næringsmiddelind., prod. ............................28.930 
Maskiner, oljeutvinning, engrosh.................................46.630 
Maskiner, ost, prod. .....................................................28.930 
Maskiner, papirindustri, prod. .....................................28.950 
Maskiner, pappindustri, prod.......................................28.950 
Maskiner, pelsskinn, prod. ...........................................28.940 
Maskiner, perforering, prod. ........................................28.230 
Maskiner, pilotering, prod. ..........................................28.920 
Maskiner, pipetobakk, prod. ........................................28.930 
Maskiner, planering, prod............................................28.920 
Maskiner, plastbearb., prod. ........................................28.960 
Maskiner, presse-, vaskerier, prod................................28.940 
Maskiner, påfylling, prod.............................................28.290 
Maskiner, rispolering, prod..........................................28.930 
Maskiner, rørproduksjon, prod. ...................................28.990 
Maskiner, sement-, prod. .............................................28.920 
Maskiner, sigarer, prod................................................28.930 
Maskiner, sigaretter, prod............................................28.930 
Maskiner, sjokolade, prod............................................28.930 
Maskiner, skaft-, prod. .................................................28.940 
Maskiner, skalldyrbearb., prod. ...................................28.930 
Maskiner, skinn, prod. .................................................28.940 

Maskiner, skinnreparasjon, prod..................................28.940 
Maskiner, skjære-, bakeri, prod....................................28.930 
Maskiner, skjære-, entreprenørarb., prod.....................28.920 
Maskiner, skogbruk, engrosh. ......................................46.610 
Maskiner, skogbruk, prod. ...........................................28.300 
Maskiner, skogbruk, rep.. ............................................33.120 
Maskiner, skotøy, prod. ...............................................28.940 
Maskiner, skotøyreparasjon, prod. ...............................28.940 
Maskiner, skråtobakk, prod..........................................28.930 
Maskiner, smør, prod...................................................28.930 
Maskiner, snus, prod....................................................28.930 
Maskiner, spaghetti, prod. ...........................................28.930 
Maskiner, spinne-, prod. ..............................................28.940 
Maskiner, storkjøkken, prod. .......................................28.930 
Maskiner, strikke-, prod. ..............................................28.940 
Maskiner, stryke-, vaskeri, prod. ..................................28.940 
Maskiner, støpe-, metallindustri, prod. ........................28.910 
Maskiner, sukker, prod. ...............................................28.930 
Maskiner, sukkervareindustri, prod .............................28.930 
Maskiner, sy-, hush., engrosh.......................................46.640 
Maskiner, sy-, prod. .....................................................28.940 
Maskiner, såvarer, rensing, prod..................................28.930 
Maskiner, såvarer, sortering, prod. ..............................28.930 
Maskiner, taksteinsprod., prod.....................................28.990 
Maskiner, tavlekrittprod., prod. ...................................28.990 
Maskiner, tekstilindustri, engrosh. ...............................46.640 
Maskiner, tekstilmat.behandl., prod.............................28.940 
Maskiner, tekstilstoffbearb., prod.................................28.940 
Maskiner, telekomm. utstyr, butikkh. ..........................47.420 
Maskiner, tilsetting av kullsyre, prod ...........................28.290 
Maskiner, tjenesteyting, engrosh..................................46.694 
Maskiner, transport, engrosh. ......................................46.694 
Maskiner, trebearb., prod. ...........................................28.490 
Maskiner, trykkeri, prod. .............................................28.990 
Maskiner, tunnelboring, prod. .....................................28.920 
Maskiner, tyll, prod......................................................28.940 
Maskiner, vaskeri, prod................................................28.940 
Maskiner, verktøy-, prod..............................................28.490 
Maskiner, veve-, prod. .................................................28.940 
Maskiner, ølbrygging, prod..........................................28.930 
Maskinindustri....................................................................28 
Maskinkonstruksjon, tekn. rådgivn. .............................71.129 
Maskinmontering.........................................................33.200 
Maskinskriving.............................................................82.190 
Maskinstasjoner, jordbruk............................................01.610 
Maskinteknisk konsulentvirks. .....................................71.129 
Maskintekniske artikler, engrosh. ................................46.620 
Maskinverktøy, engrosh. ..............................................46.620 
Maskinverktøy, metallbearb., prod. .............................28.410 
Massasjeapparater, prod. .............................................32.990 
Massasjestudioer..........................................................96.040 
Master, metall, prod. ...................................................25.110 
Materialtesting.............................................................71.200 
Matfett, engrosh. .........................................................46.330 
Matolje, engrosh. .........................................................46.330 
Matter, flettematerialer, prod. .....................................16.290 
Matter, engrosh. ..........................................................46.472 
Matter, nålefilt, prod. ..................................................13.930 
Matter, tekstil, prod. ....................................................13.930 
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Mattilsynet ..................................................................71.200 
Medaljer, engrosh........................................................46.900 
Medaljer, prod. ............................................................32.120 
Media, u-innspilte, prod. .............................................26.800 
Medisiner, engrosh. .....................................................46.460 
Medisinsk utstyr, prod. ................................................32.500 
Medisinske artikler, butikkh. .......................................47.740 
Medisinske instr., prod. ...............................................32.500 
Meierier ...................................................................10.510 
Meierimaskiner, engrosh. ............................................46.690 
Meierimaskiner, prod. .................................................28.930 
Meieriprodukter, butikkh.............................................47.299 
Meieriprodukter, engrosh. ...........................................46.330 
Meitemark, prod..........................................................01.490 
Mel, engrosh................................................................46.360 
Mel, prod. ...................................................................10.610 
Melasse, prod. .............................................................10.810 
Melk, flytende form, prod............................................10.510 
Melk, rekonstituert, prod.............................................10.890 
Melkekartonger, papp, prod. .......................................17.290 
Melkekondenseringsfabrikker ......................................10.510 
Melkemaskiner, engrosh..............................................46.610 
Melkemaskiner, prod. ..................................................28.300 
Melkeproduksjon på storfe ..........................................01.410 
Melkesentrifuger, prod. ...............................................28.930 
Melketransport, selvst. virks. .......................................49.410 
Melsikter, prod. ...........................................................28.930 
Menighetsråd...............................................................94.910 
Meningsmålinger.........................................................73.200 
Merian, dyrking ...........................................................01.280 
Messeaktiviteter...........................................................82.300 
Metall, coating, kontraktbasis......................................25.610 
Metall, forkromming, kontraktbasis.............................25.610 
Metall, overflatebehandling.........................................25.610 
Metallavfallsprodukter, gjenbruk.................................38.320 
Metallbeslag, prod. ......................................................25.720 
Metallduk, prod. ..........................................................25.930 
Metallemner, avretting ................................................25.620 
Metallemner, maskinbearbeiding.................................25.620 
Metaller, agenturh. ......................................................46.120 
Metaller, edle, engrosh. ...............................................46.720 
Metaller, ikke-jernholdige, prod. .....................................24.4 
Metaller, ubearbeidede, engrosh. ................................46.720 
Metallkabler, prod. ......................................................25.930 
Metallkonstruksjoner, bygg, prod. ...............................25.110 
Metallkonstruksjoner, industri, prod............................25.110 
Metallkorker, prod.......................................................25.920 
Metallmalmer, ubearb., engrosh. .................................46.720 
Metallprodukter, ikke-jernh., støp. ..............................24.540 
Metallprodukter, lett-, støping.....................................24.530 
Metallskilt, prod. .........................................................25.990 
Metallstiger, prod. .......................................................25.990 
Metallstoler, prod. ..............................................................31 
Metalltønner, prod. .....................................................25.910 
Metallvareindustri ..............................................................25 
Metanol, prod..............................................................20.140 
Meteorologisk institutt.................................................72.190 
Meteorologiske målinger .............................................74.990 
Meteorologiske varslinger............................................72.190 

Metervarer, engrosh. ...................................................46.410 
Metromoner, prod. ......................................................32.200 
Mikrobølgeovner, butikkh............................................47.540 
Mikrobølgeovner, engrosh. ..........................................46.431 
Mikrobølgeovner, hush.bruk, prod...............................27.510 
Mikrobølgerør, prod. ...................................................26.110 
Mikrochips, engrosh. ...................................................46.520 
Mikrofoner, prod. ........................................................26.400 
Mikrofotografiutstyr, prod. ..........................................26.700 
Mikrokretsløp, prod. ....................................................26.110 
Mikroovner, engrosh....................................................46.431 
Mikroprojeksjonsutstyr, prod. ......................................26.700 
Mikroprosessorer, prod................................................26.110 
Mikroskoper, optiske, prod. .........................................26.700 
Militærsykehus ............................................................86.101 
Miljø, rådg. ing. virks...................................................74.909 
Miljø, statlig/komm. adm. ...........................................84.120 
Miljørettet helsevern....................................................86.904 
Miljøtekniske målinger/analyser..................................71.200 
Miljøverndepartementet ..............................................84.120 
Miljøvernorganisasjoner ..............................................94.991 
Minedetektorer, prod...................................................26.510 
Minedriftutstyr, utleie..................................................77.390 
Mineraloljeprodukter, raff., prod. ................................19.200 
Mineralsk tjære, prod...................................................20.140 
Mineralsk ull, prod. .....................................................23.990 
Mineralvann, engrosh. .................................................46.349 
Mineralvann, prod. ......................................................11.070 
Minesøkere, prod.........................................................26.510 
Minibusser, detaljh.. ....................................................45.112 
Minibusser, engrosh.....................................................45.111 
Minigofbaner, drift ......................................................93.110 
Miniubåtsøk.................................................................52.222 
Minkfarm, oppdrett .....................................................01.490 
Missiler, ballistiske, prod. ............................................25.400 
Mobile utsalgssteder (salg fra).........................................47.8 
Mobiltelefoner, butikkh. ..............................................47.420 
Mobiltelefoner, engrosh...............................................46.520 
Mobiltelefoner, prod....................................................26.300 
Mobiltelefoner, tekn. service........................................95.120 
Modellbyråer ...............................................................74.902 
Modellsnekkervirksomhet............................................16.290 
Modemer, prod............................................................26.300 
Molybden, bryting .......................................................07.290 
Monitorer, prod. ..........................................................26.200 
Monofilamenter, syntetiske eller kunstige, prod. .........20.600 
Monumenter, bevaring ................................................91.030 
Monumentstein, bryting ..............................................08.111 
Morgenkåper, prod. .....................................................14.140 
Morsmelktillegg, prod..................................................10.860 
Mosaikk, tre, prod. ......................................................16.290 
Mosaikkfliser, engrosh. ................................................46.739 
Mosaikkfliser, prod. .....................................................23.310 
Mose, engrosh. ............................................................46.210 
Moseinnsamling...........................................................02.300 
Motefotografering........................................................74.200 
Moteller m/restaurant .................................................55.101 
Moteller u/restaurant ..................................................55.102 
Motorbåter, bygging ....................................................30.120 
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Motorbåter, rep. ..........................................................33.150 
Motordeler, lokomotiv, prod........................................28.110 
Motordeler, motorvogner, prod. ..................................29.100 
Motordeler, motorsykler, prod.....................................30.910 
Motordresiner, prod. ...................................................30.200 
Motorer, elektr., prod. .................................................27.110 
Motorer, helikoptere, prod...........................................30.300 
Motorer, lokomotiv, prod.,...........................................28.110 
Motorer, motorvogner, prod. .......................................29.100 
Motorer, skips-, prod. ..................................................28.110 
Motorer, skips-, rep......................................................33.120 
Motorer, utleie.............................................................77.390 
Motorgeneratorer, prod. ..............................................27.110 
Motorsager, butikkh. ...................................................47.522 
Motorsager, engrosh. ...................................................46.610 
Motorsager, prod. ........................................................28.240 
Motorsykler, detaljh.....................................................45.402 
Motorsykler, engrosh. ..................................................45.401 
Motorsykler, prod. .......................................................30.910 
Motorsykler, rep. .........................................................45.403 
Motorvogner, agenturh................................................45.111 
Motorvogner, brukte, agenturh....................................45.111 
Motorvogner, deler, postordreh. ..................................45.320 
Motorvogner, deler, prod.................................................29.3 
Motorvogner, detaljh. .........................................................45 
Motorvogner, engrosh. .......................................................45 
Motorvogner, forsikring...............................................65.120 
Motorvogner, prod.......................................................29.100 
Motorvogner, rep.........................................................45.200 
Motorvogner, sikkerhetskontroll ..................................71.200 
Motorvogner, tilbehør, prod. ...........................................29.3 
Motorvogner, typegodkjennelse...................................71.200 
Motorvogner, utstyr, montering...................................29.200 
Motorvogner, vedlikehold............................................45.200 
Motorsykkeldeler, agenturh. ........................................45.401 
Motorsykkeldeler, detaljh. ...........................................45.402 
Motorsykkeldeler, engrosh...........................................45.401 
Motorsykler, agenturh. ................................................45.401 
Motorsykler, detaljh.....................................................45.402 
Motorsykler, engrosh. ..................................................45.401 
Motorsykler, prod. .......................................................30.910 
Motorsykler, rep. .........................................................45.403 
Motorsykler, reservedeler, butikkh. .............................45.402 
Motorsykler, reservedeler, engrosh. .............................45.401 
Motorsykler, tilbehør, butikkh. ....................................45.402 
Motorsykler, tilbehør, engrosh.....................................45.401 
Motorsykler, utleie.......................................................77.390 
Motorsykler, vedlikehold .............................................45.403 
Motorvogner, jernbane, prod. ......................................30.200 
Motstandere, elektr., prod. ..........................................27.900 
Motstandskontrollinstr. prod. ......................................26.510 
MRI-utstyr, prod. .........................................................26.600 
Multippel sklerosehjem................................................87.101 
Murerarbeid.................................................................43.990 
Murstein, betong, prod. ...............................................23.610 
Murstein, brent leire, prod...........................................23.320 
Murstein, ildfaste, prod................................................23.200 
Muséer...........................................................................91.02 
Musikere, utøvende .....................................................90.011 

Musikkassetter, butikkh. ..............................................47.630 
Musikkassetter, engrosh...............................................46.433 
Musikkbyråer...............................................................74.903 
Musikkforeninger.........................................................94.991 
Musikkinstrumenter, butikkh.......................................47.594 
Musikkinstrumenter, elektron. prod.............................32.200 
Musikkinstrumenter, engrosh. .....................................46.499 
Musikkinstrumenter, leketøy-, prod. ............................32.400 
Musikkinstrumenter, postordreh..................................47.914 
Musikkinstrumenter, prod. ..........................................32.200 
Musikkinstrumenter, rep..............................................95.290 
Musikkinstrumenter, utleie ..........................................77.290 
Musikkinstrumenttilbehør, prod. .................................32.200 
Musikkstudioer, drift ...................................................59.200 
Musikkundervisning, privat .........................................85.599 
Musikkvideoer, kopiering.............................................18.200 
Muslingyngel, prod. .....................................................03.212 
Musserende vin, prod. .................................................11.020 
Muttere, prod. .............................................................25.940 
Mynter, butikkh. ..........................................................47.789 
Mynter, prod................................................................32.110 
Myntsorteringsmaskiner, prod. ....................................28.230 
Møbellakkering............................................................31.090 
Møbellister, tre, prod. ..................................................16.232 
Møbeloppbevaring .......................................................52.100 
Møbelovertrekk, prod. .................................................13.929 
Møbelplater, prod. .......................................................16.210 
Møbelpolstring.............................................................31.090 
Møbelsnekkere.............................................................31.090 
Møbelstoffer, engrosh. .................................................46.410 
Møbelstopping .............................................................31.090 
Møbeltapetsering .........................................................31.090 
Møbler, agenturh. ........................................................46.150 
Møbler, avsyring ..........................................................95.240 
Møbler, brukte, butikkh. ..............................................47.799 
Møbler, butikk-, prod...................................................31.010 
Møbler, butikkh. ..........................................................47.591 
Møbler, cellulosesement, prod. ....................................23.650 
Møbler, designvirks......................................................74.101 
Møbler, engrosh...........................................................46.471 
Møbler, kontor-, prod. .................................................31.010 
Møbler, postordreh. .....................................................47.913 
Møbler, sitte-, prod. ............................................................31 
Møller, prod.................................................................28.930 
Møllermaskiner, prod. .................................................28.930 
Møllerprodukter, prod. ................................................10.610 
Møllestein, prod...........................................................23.910 
Mørtel, ildfast, prod. ....................................................23.200 
Mørtel, prod. ellers ......................................................23.640 
Mørtelblandere, prod...................................................28.920 
Måleapparater, prod. ...................................................26.510 
Målebånd, prod. ..........................................................28.290 
Målere, forbruks-, bensin, prod....................................26.510 
Målere, forbruks-, elektrisitet, prod. ............................26.510 
Målere, forbruks-, gass, prod. ......................................26.510 
Målere, forbruks-, vann, prod. .....................................26.510 
Målere, gjennomstrømmings-, prod. ............................26.510 
Målere, strålings-, prod................................................26.510 
Målere, varme-, prod. ..................................................26.510 
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Målere, væskestands-, prod. ........................................26.510 
Måleutstyr, engrosh. ....................................................46.694 
Målinger, grenselinjer..................................................71.122 
Målinger, under jordoverflaten....................................71.122 
 
N 
Natriumfritt salt, prod. ................................................10.860 
Natt-tøy, prod..............................................................14.140 
Nattklubber, selvst. virks. ............................................56.301 
Naturgass, engrosh. .....................................................46.710 
Naturgass, forsyning....................................................35.220 
Naturgass, raffinering ..................................................35.210 
Naturgass, rensing .......................................................35.210 
Naturgass, utvinning ...................................................06.200 
Naturhistoriske museer................................................91.023 
Naturkork, bearbeiding................................................16.290 
Naturleger ...................................................................86.909 
Naturlig asfalt, utvinning.............................................08.990 
Naturlig grafitt, utvinning............................................08.990 
Naturmelk, prod. .........................................................01.410 
Naturprodukter, butikkh..............................................47.291 
Naturprodukter, engrosh. ............................................46.389 
Naturreservater ...........................................................91.040 
Naturvitenskap og teknikk, forskn. ..................................72.1 
Navigasjonsutstyr, prod. ..............................................26.510 
Navneplater med lys, prod.,.........................................27.400 
Nefelin, utvinning........................................................08.910 
Nikkel, bryting.............................................................07.290 
Nikkel, prod.................................................................24.450 
Nikkelstein, prod. ........................................................24.450 
Nitrersyre, prod. ..........................................................20.150 
Nitrogen, prod. ............................................................20.140 
Nitrogenprodukter, prod..............................................20.150 
Norges Bank ................................................................64.110 
Norges geologiske undersøkelser .................................72.190 
Norges vassdrags- og energiverk..................................84.130 
Norsk Tipping..............................................................92.000 
Notebøker, forlegging..................................................58.110 
Noter, butikkh. ............................................................47.594 
Noter, engrosh.............................................................46.499 
Noter, trykking ............................................................18.120 
Nougat, prod. ..............................................................10.820 
Nudler, prod. ...............................................................10.730 
Nyhetsbyråer ...............................................................63.910 
Nytelsesmidler, agenturh.............................................46.170 
Nytelsesmidler, engrosh...................................................46.3 
Nær-tv .........................................................................60.200 
Nærings-/nytelsesmiddelindustri ...................................10-12 
Nærings-/nytelsesmidl., agenturh................................46.170 
Nærings- og handelsdepartementet .............................84.130 
Næringslivsorganisasjoner ...........................................94.110 
Næringsmiddelkontroll ................................................71.200 
Næringsmiddelundersøkelser.......................................71.200 
Næringsmidler, agenturh. ............................................46.170 
Næringsmidler, engrosh...................................................46.3 
Næringsmidler, prod...........................................................10 
Næringsutvikling .........................................................70.220 
Nærradiovirksomhet ....................................................60.100 
Nøkkelfiling.................................................................95.290 

Nøkler, prod. ...............................................................25.720 
Nøtteprodukter, engrosh..............................................46.389 
Nøtteprodukter, prod...................................................10.390 
Nøtter, dyrking ............................................................01.250 
Nøtter, konservering....................................................10.390 
Nøtter, ristet, prod.......................................................10.390 
Nåler, medisinsk bruk, prod.........................................32.500 
Nåler, symaskiner, prod...............................................28.940 
Nåler, prod. ellers ........................................................25.930 
 
O 
Obligasjonsfond...........................................................64.301 
OECD...........................................................................99.000 
Offentlig administrasjon ..................................................84.1 
Offentlige tjenester, generelle......................................84.110 
Offsetmaskiner, kontor, prod.......................................28.230 
Offsettrykkerier ...........................................................18.120 
Oksekjøtt, prod. ...........................................................10.110 
Oksygen, prod. ............................................................20.140 
Oksygenterapiapparater, prod. ....................................32.500 
Olivenolje, raffinert, prod. ...........................................10.413 
Olivenolje, rå, prod......................................................10.412 
Olivin, utvinning..........................................................08.910 
Olje, diesel-, engrosh. ..................................................46.710 
Olje, diesel-, prod. .......................................................19.200 
Olje, diesel-, servicestasjoner .......................................47.300 
Olje, transport via rørledning ......................................49.500 
Olje- og energidepartementet ......................................84.130 
Oljedirektoratet ...........................................................84.130 
Oljeforurensning, rensking ..........................................39.000 
Oljefyringsanlegg, install. ............................................43.220 
Oljefyringsanlegg, rep..................................................43.220 
Oljeholdig mel, prod....................................................10.412 
Oljeholdige frø, dyrking...............................................01.260 
Oljeplattformer, bygging..............................................30.113 
Oljeplattformer, rep.....................................................33.150 
Oljeprodukter, mineral-, raffinerte, prod. ....................19.200 
Oljer, animalske, raffinerte, prod.................................10.413 
Oljer, eteriske, prod. ....................................................20.530 
Oljer, hydrauliske, prod. ..............................................20.590 
Oljer, ikke-spiselige, engrosh. ......................................46.210 
Oljer, spiselige, engrosh...............................................46.330 
Oljer, vegetabilske, raffinerte, prod. ............................10.413 
Oljer, vegetabilske, rå, prod.........................................10.412 
Oljeskattekontoret .......................................................84.110 
Oljeutvinning, tekn. servicevirks..................................09.109 
Oljeutvinningsutstyr, utleie..........................................77.390 
Oljevern.......................................................................71.129 
Omdreiingstellere, prod...............................................26.510 
Omformere, prod.........................................................26.110 
Opera, oppførelse ........................................................90.011 
Operasjonsbord, prod. .................................................32.500 
Operatørvirksomhet, fasttelefoni .................................61.100 
Operatørvirksomhet, internett .....................................61.100 
Operatørvirksomhet, mobiltelefoni ..............................61.200 
Opinionsundersøkelser ................................................73.200 
Opplysningsforb. undervisning ....................................85.593 
Oppmålinger, byggearbeider .......................................71.121 
Opprevet ull, prod. ......................................................10.110 
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Oppvarmingsutstyr, engrosh........................................46.740 
Oppvaskmaskiner, butikkh...........................................47.540 
Oppvaskmaskiner, engrosh. .........................................46.431 
Oppvaskmaskiner, hush.bruk, prod. ............................27.510 
Oppvaskmaskiner, ind.bruk, prod. ...............................28.990 
Oppvaskmidler, prod. ..................................................20.410 
Opsjonsbørser..............................................................66.110 
Optikk, engrosh. ..........................................................46.435 
Optiske artikler, butikkh. .............................................47.782 
Optiske artikler, engrosh..............................................46.435 
Optiske fiberkabler, prod. ............................................27.310 
Optiske fibrer, prod. ....................................................27.310 
Optiske instrumenter, prod..........................................26.700 
Optiske kabler ellers, prod. ..........................................26.100 
Optiske kontrollapparater, prod...................................26.700 
Optiske lesere, prod. ....................................................26.200 
Optiske mikroskoper, prod...........................................26.700 
Optiske måleapparater, prod. ......................................26.700 
Optiske speil, prod.......................................................26.700 
Ordbøker, forlegging ...................................................58.110 
Organisasjoner, adopsjons- ..........................................88.995 
Organisasjoner, arbeidsgiver- ......................................94.110 
Organisasjoner, forbruker-...........................................94.991 
Organisasjoner, frilufts- ...............................................94.991 
Organisasjoner, internasjonale- ...................................99.000 
Organisasjoner, religiøse- ............................................94.910 
Organisasjoner, speider- ..............................................94.991 
Organisasjoner, ungdoms- ...........................................94.991 
Organisasjoner, yrkes- .................................................94.110 
Orgelstemming ............................................................95.290 
Orgler, restaurering .....................................................33.190 
Ortopediske artikler, butikkh. ......................................47.740 
Ortopediske artikler, engrosh. .....................................46.460 
Ortopediske artikler, prod............................................32.500 
Ortopediske sko, prod..................................................32.500 
Ortopedister ................................................................32.500 
Ortopedisykehus ..........................................................86.102 
Ost, prod......................................................................10.510 
Osteforretninger ..........................................................47.299 
Overflatebehandling, metall, ......................................25.610 
Overflatespenningsinstr., prod.....................................26.510 
Overheadprojektorer, prod. .........................................26.700 
Overrislingsanlegg, install............................................43.220 
Overrislingsanlegg, rep. ...............................................43.220 
Oversettingsvirksomhet ...............................................74.300 
Overtrekk, maskiner, prod. ..........................................13.929 
Overvåkningsvirksomhet .............................................80.300 
Ovner, bakeri-, prod. ...................................................28.930 
Ovner, butikkh.............................................................47.540 
Ovner, elektr. hush.bruk, prod.....................................27.510 
Ovner, engrosh. ...........................................................46.431 
Ovner, industri, prod. ..................................................28.210 
Ozonterapiapparater, prod. .........................................32.500 
 
P 
Pacemakere, prod. .......................................................32.500 
Pakkemaskiner, prod. ..................................................28.290 
Pakkerier, selvst. virks. ................................................82.920 
Pakninger, gummi, prod. .............................................22.190 

Paller, tre, prod............................................................16.240 
Palmeolje, rå, prod. .....................................................10.412 
Paneler, gips, prod. ......................................................23.620 
Panelplater, elektr., prod. ............................................27.510 
Pansertransport ...........................................................80.100 
Papir, engrosh..............................................................46.761 
Papir, prod...................................................................17.120 
Papir, lysømfintlig, fotograf., prod. ..............................20.590 
Papir, selvkopierende, prod. ........................................17.230 
Papir, skrive-, prod. .....................................................17.230 
Papiremballasje, prod. .................................................17.210 
Papirfiltre, prod. ..........................................................17.290 
Papirgarn, prod............................................................13.100 
Papirindustri .......................................................................17 
Papirkniver, prod. ........................................................25.710 
Papirmasse, prod. ........................................................17.110 
Papirvarer, butikkh. .....................................................47.620 
Papirvarer, engrosh......................................................46.499 
Papirvarer, prod...............................................................17.2 
Papp, engrosh. .............................................................46.761 
Papp, prod. ..................................................................17.120 
Pappemballasje, engrosh..............................................46.761 
Pappemballasje, prod...................................................17.210 
Pappfiltre, prod............................................................17.290 
Pappvarer, prod. ..............................................................17.2 
Parabolantenner, butikkh. ...........................................47.430 
Parabolantenner, engrosh. ...........................................46.432 
Parabolantenner, prod. ................................................26.300 
Parafin, engrosh...........................................................46.750 
Parafin, prod................................................................19.200 
Paraplyer, engrosh. ......................................................46.421 
Paraplyer, prod. ...........................................................32.990 
Parasoller, engrosh. .....................................................46.900 
Parasoller, prod. ..........................................................32.990 
Parfyme, engrosh. ........................................................46.450 
Parfyme, prod. .............................................................20.420 
Parfymerier..................................................................47.750 
Parfymerivarer, engrosh. .............................................46.450 
Parker, anlegg..............................................................81.300 
Parkeringsanlegg .........................................................52.212 
Parkeringshus, drift .....................................................52.212 
Parkeringsplasser, feiing/spyling .................................81.299 
Parkettgulv, legging.....................................................43.330 
Parkettstaver, ikke sammensatt, prod. .........................16.100 
Parkettstaver, sammensatte, prod. ...............................16.220 
Parkometre, prod.........................................................26.520 
Partipolitiske organisasjoner ........................................94.920 
Parykker, prod. ............................................................32.990 
Passasjerskip, bygging....................................................30.11 
Passasjerskip, rep.........................................................33.150 
Passasjertransport, charterflying ..................................51.100 
Passasjertransport, regional- og fjerntog ......................49.100 
Passasjervogner, jernbane, prod...................................30.200 
Passfoto .......................................................................74.200 
Pastaprodukter, engrosh. .............................................46.389 
Pastaprodukter, prod. ..................................................10.730 
Patéer, engrosh............................................................46.320 
Patéer, prod. ................................................................10.130 
Patenter, forvaltning....................................................77.400 
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Patentformidling..........................................................82.990 
Patentstyret .................................................................84.130 
PC, butikkh..................................................................47.410 
PC, engrosh. ................................................................46.510 
PC, prod. .....................................................................26.200 
Pedikyr ........................................................................96.020 
Pedikyr, preparater, prod.............................................20.420 
Pedikyr, utstyr, prod. ...................................................25.710 
Peileutstyr, prod. .........................................................26.510 
Peiser, butikkh.............................................................47.789 
Peiser, rengjøring ........................................................81.220 
Peketavler, elektroniske, prod......................................27.900 
Pelingsarbeid ...............................................................43.990 
Pelsbekledning, butikkh...............................................47.710 
Pelsbekledning, engrosh. .............................................46.421 
Pelsberedning ..............................................................15.110 
Pelsdyrhold..................................................................01.490 
Pelsforretninger ...........................................................47.710 
Pelsoppbevaring ..........................................................47.710 
Pelsskinn, agenturh. ....................................................46.160 
Pelsskinn, beredning....................................................15.110 
Pelsskinn, bleking ........................................................15.110 
Pelsskinn, imitert, strikket, prod. .................................13.910 
Pelsskinn, imitert, vevd, prod. .....................................13.200 
Pelsskinn, rå, prod. ......................................................01.490 
Pelsskinn, syntetisk, prod.............................................15.110 
Penal, prod. .................................................................15.120 
Pengeautomater, prod. ................................................26.200 
Pengemarkedsfond ......................................................64.301 
Pengepunger, prod. .....................................................15.120 
Pengesedler, trykking ..................................................18.120 
Pengeskap, butikkh......................................................47.599 
Pengeskap, engrosh. ....................................................46.499 
Pengeskap, prod. .........................................................25.990 
Penicillin, engrosh. ......................................................46.460 
Penicillin, råvare prod. ................................................21.100 
Penicillin, vaksine, prod...............................................21.200 
Penner, prod................................................................32.990 
Pensjonater m/restaurant ............................................55.101 
Pensjonater, u/restaurant ............................................55.102 
Pensjonsforsikring .......................................................65.110 
Pensjonskasser.............................................................65.300 
Pensjonstrygden for sjømenn.......................................84.300 
Pensler, engrosh. .........................................................46.733 
Pensler, prod. ..............................................................32.910 
Pepperfrukter, dyrking.................................................01.280 
Peptoner, prod.............................................................20.590 
Perforeringsmaskiner, prod. ........................................28.230 
Perler, bearbeiding ......................................................32.120 
Permanentpreparater, prod. ........................................20.420 
Persienner, engrosh. ....................................................46.499 
Persienner, metall, prod. .............................................25.990 
Persienner, plast, prod.................................................22.230 
Persienner, tre, prod....................................................16.290 
Persille, dyrking...........................................................01.130 
Personalutvelgelse, rådgivn. ........................................78.100 
Personbiler, detaljh......................................................45.112 
Personbiler, engrosh. ...................................................45.111 
Personbiler, prod. ........................................................29.100 

Personbiler, utleie m /fører .........................................49.320 
Personbiler, utleie u/fører ...........................................77.110 
Personsøkere, prod. .....................................................26.300 
Persontransport, ikke motorisert..................................49.392 
Pesticider, prod............................................................20.200 
Petroleum, engrosh......................................................46.710 
Petroleum, prod...........................................................19.200 
PH-metre, prod............................................................26.510 
Pianostemming............................................................95.290 
Piercing .......................................................................96.090 
Piggtråd, prod..............................................................25.930 
Pigmenter, prod...........................................................20.120 
Pinsetter, prod. ............................................................25.710 
Piper, prod...................................................................32.990 
Pipetobakk, prod. ........................................................12.000 
Pisker, prod. ................................................................15.120 
Pizzabunner, baking ....................................................10.720 
Pizzautbringing ...........................................................56.101 
Pizzeriaer.....................................................................56.101 
Plakater, butikkh. ........................................................47.620 
Plakater, forlegging .....................................................58.190 
Plakater, oppsetting.....................................................73.110 
Plakater, trykking ........................................................18.120 
Planeringsmaskiner, prod. ...........................................28.920 
Planglass, bearbeiding .................................................23.120 
Planglass, butikkh........................................................47.529 
Planglass, engrosh. ......................................................46.739 
Planglass, prod. ...........................................................23.110 
Plantedyrking .....................................................................01 
Planteinspektørene ......................................................84.130 
Planter, butikkh. ..........................................................47.761 
Planter, engrosh. .........................................................46.220 
Plantevernmidler, prod................................................20.200 
Plast, ubearbeidet form prod. ......................................20.160 
Plastemballasje, prod...................................................22.220 
Plastfilm, prod. ............................................................22.210 
Plastfolie, prod. ...........................................................22.210 
Plastindustri ....................................................................22.2 
Plastkirurgi ..................................................................86.212 
Plater, aluminium, prod...............................................24.422 
Plater, bly, bearb. ........................................................24.430 
Plater, cellulosement, prod. .........................................23.650 
Plater, finer-, prod. ......................................................16.210 
Plater, fordelingstavler, prod. ......................................27.120 
Plater, fotografiske, prod. ............................................20.590 
Plater, gummi, prod.....................................................22.190 
Plater, jern, kaldbeh., prod. .........................................24.330 
Plater, jern, valsede, prod. ...........................................24.101 
Plater, kobber, bearb. ..................................................24.440 
Plater, kontrolltavler, prod. .........................................27.120 
Plater, krom, prod. ......................................................24.450 
Plater, mangan, bearb..................................................24.450 
Plater, musikk, butikkh................................................47.630 
Plater, musikk, engrosh. ..............................................46.433 
Plater, musikk, postordreh...........................................47.914 
Plater, nikkel, bearb.....................................................24.450 
Plater, plast, prod. .......................................................22.210 
Plater, sink, bearb........................................................24.430 
Plater, stål, valsede, prod.............................................24.101 
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Plater, tinn, bearb. .......................................................24.430 
Platesmed, bil ..............................................................45.200 
Platina, ubearbeidet, prod. ..........................................24.410 
Platinamalm, bryting ...................................................07.290 
Pledd, engrosh.............................................................46.410 
Pledd, prod. .................................................................13.921 
Ploger, engrosh............................................................46.610 
Ploger, prod.................................................................28.300 
Plysjstoffer, strikkede, prod. ........................................13.910 
Plysjstoffer, vevde, prod...............................................13.200 
Polermidler, prod.........................................................20.410 
Politikamrene ..............................................................84.240 
Politiske partier ...........................................................94.920 
Polyamider, prod. ........................................................20.160 
Polyester, prod.............................................................20.160 
Polyeter, prod. .............................................................20.160 
Polypropylen, prod. .....................................................20.160 
Polystyren, prod...........................................................20.160 
Pomponger, prod. ........................................................13.990 
Pongtonger, prod.........................................................30.114 
Pornobutikker..............................................................47.789 
Porselen, butikkh. ........................................................47.593 
Porselensfarger, prod...................................................20.300 
Porselensmaling, prod. ................................................20.300 
Porselensvarer, engrosh. ..............................................46.441 
Porter, metall, prod. ....................................................25.120 
Porter, montering ........................................................43.320 
Portlandsement, prod. .................................................23.510 
Portrettfotografering....................................................74.200 
Poser, papir, prod. .......................................................17.210 
Poser, plast, prod. ........................................................22.220 
Postbanken ..................................................................64.190 
Postbokser, utleie.........................................................53.100 
Postdirektoratet ...........................................................84.130 
Posteier, prod. .............................................................10.130 
Postgiro .......................................................................64.190 
Postkort, forlegging .....................................................58.190 
Postordreforretninger ....................................................47.91 
Posttjenester ................................................................53.100 
Poteter, bearbeiding ....................................................10.310 
Poteter, dyrking ...........................................................01.130 
Poteter, engrosh. .........................................................46.310 
Potetgull, prod.............................................................10.310 
Potetmel, prod. ............................................................10.310 
Potetmos, prod. ...........................................................10.310 
Potetprodukter, engrosh. .............................................46.389 
Potteplanter, dyrking ...................................................01.190 
Potter, keramiske, prod................................................23.490 
Potter, sement, prod. ...................................................23.690 
Praktiserende psykologer.............................................86.905 
Praktiserende spesialleger............................................86.221 
Praktiserende tannleger ...............................................86.230 
Prefabrikerte hus, engrosh. ..........................................46.732 
Prefabrikerte hus, metall, prod. ...................................25.110 
Prefabrikerte hus, tre, prod..........................................16.231 
Preparert vatt, prod. ....................................................21.200 
Presenninger, butikkh..................................................47.510 
Presenninger, engrosh. ................................................46.410 
Presenninger, prod. .....................................................13.929 

Pressebyråer ................................................................63.910 
Pressefotografer, freelance...........................................74.200 
Pressemaskiner, vaskerier, prod...................................28.940 
Presser, fruktsaft, prod.................................................27.510 
Presser, ost/smør, prod................................................28.930 
Presser, sponplater, prod. ............................................28.490 
Presser, vin, prod. ........................................................28.930 
Pressing, metall ...........................................................25.500 
Primærplast, engrosh. ..................................................46.769 
Printere, butikkh..........................................................47.410 
Printere, engrosh. ........................................................46.510 
Printere, prod. .............................................................26.200 
Printerkabler, prod. .....................................................26.110 
Printplater med monterte komponenter, prod. ............26.120 
Printplater uten monterte komponenter. prod. ............26.110 
Prisdirektoratet............................................................84.130 
Prismer, prod. ..............................................................26.700 
Privatdetektivers virksomhet........................................80.300 
Private husholdninger..................................................97.000 
Produksjonsboringer, kontraktbasis .............................09.101 
Produksjonsteknikk, tekn. rådgivn. ..............................71.129 
Produksjonsutstyr, agenturh. .......................................46.140 
Produktdesign..............................................................74.101 
Produktregisteret .........................................................84.130 
Produktutvikling, tekn. rådgivn. ..................................71.129 
Profiler, aluminium, prod. ...........................................24.422 
Profiler, gummi, prod. .................................................22.190 
Profiler, jern, kaldbeh., prod........................................24.330 
Profiler, jern, kaldtrekking, prod..................................24.310 
Profiler, jern, sveiset, prod. ..........................................24.101 
Profiler, jern, valset, prod. ...........................................24.101 
Profiler, kobber, bearb. ................................................24.440 
Profiler. krom, prod. ....................................................24.450 
Profiler, mangan, bearb. ..............................................24.450 
Profiler, nikkel, bearb. .................................................24.450 
Profiler, plast, prod. .....................................................22.210 
Profiler, stål, sveisede, prod. ........................................24.101 
Profiler, stål, valsede, prod. .........................................24.101 
Programvare, butikkh. .................................................47.410 
Programvare, engrosh..................................................46.510 
Programvare, ferdigprod., utvikling .............................58.290 
Programvare, kundespes., levering ..............................62.010 
Projeksjonsskjermer, prod............................................26.700 
Propeller, luftfartøyer, prod. ........................................30.300 
Propper, metall, prod...................................................25.920 
Prosessteknikk, tekn. rådgivn.......................................71.129 
Prosesstyringsanlegg, industrielle, prod. ......................33.200 
Prosjekteringsarbeid ........................................................71.1 
Prospektkort, forlegging ..............................................58.190 
Proteser, prod. .............................................................32.500 
Protestbevegelser.........................................................94.991 
Prøveboringer, geolog. undersøk. ................................43.130 
Prøveboringer, kontraktbasis .......................................09.101 
Psykisk helsevern, voksne ............................................86.104 
Psykisk helsevern, barn og ungdom .............................86.105 
Psykologer, praksis ......................................................86.905 
Psykologisk rådgivn., klinisk ........................................86.905 
Psykoterapivirksomhet.................................................86.909 
Public relation arbeid...................................................70.210 
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Pudderkvaster, prod. ...................................................13.990 
Pukkverk .....................................................................08.120 
Pullovere, prod. ...........................................................14.390 
Pulverkaffe, prod. ........................................................10.830 
Pulvermetallurgi ..........................................................25.500 
Pumper, gass-, prod.....................................................28.130 
Pumper, luft-, prod. .....................................................28.130 
Pumper, vakuum-, prod...............................................28.130 
Pumper, prod...............................................................28.130 
Pumpestasjoner, anl. ...................................................42.210 
Pumpestasjoner, drift...................................................49.500 
Punger, butikkh. ..........................................................47.722 
Punger, engrosh...........................................................46.492 
Punger, prod................................................................15.120 
Purre, dyrking..............................................................01.130 
Puslespill, prod. ...........................................................32.400 
Pussemiddel, engrosh. .................................................46.442 
Pussemiddel, prod. ......................................................20.410 
Pusseskinn, prod..........................................................15.110 
Puter, butikkh..............................................................47.599 
Puter, prod. .................................................................13.921 
Pyjamas, prod..............................................................14.140 
Pyntegjenstander, gips, prod. ......................................23.690 
Pyntegjenstander, keramiske, prod. .............................23.410 
Pyntegjenstander, tre, prod. ........................................16.290 
Pyntegrønt, engrosh. ...................................................46.220 
Pyntegrønt, prod..........................................................01.290 
Pyritt, utvinning ..........................................................08.910 
Pyrotekniske artikler, prod. .........................................20.510 
Pærer, dyrking .............................................................01.240 
Pølseboder...................................................................56.102 
Pølser, butikkh.............................................................47.220 
Pølser, engrosh. ...........................................................46.320 
Pølser, prod. ................................................................10.130 
Påhengsmotorer, prod. ................................................28.110 
Påtalemyndighet..........................................................84.240 
 
R 
Radarapparater, prod. .................................................26.510 
Radarutstyr, prod. .......................................................26.510 
Radiatorer, hush.bruk, prod. .......................................25.210 
Radiatorer, sentralv.anl., prod. ....................................25.210 
Radio-/tv-forretninger .................................................47.430 
Radioaktive grunnstoffer, prod. ...................................24.460 
Radioaktivitet, målinger ..............................................71.200 
Radioantenner, butikkh. ..............................................47.430 
Radioantenner, install. ................................................43.210 
Radioantenner, rep......................................................43.210 
Radioapparater, butikkh. .............................................47.430 
Radioapparater, engrosh. ............................................46.432 
Radioapparater, postordreh.........................................47.914 
Radioapparater, prod...................................................26.400 
Radioapparater, utleie .................................................77.290 
Radiokommunikasjonsutstyr, utleie.............................77.390 
Radionavigasjonsapp., prod.........................................26.510 
Radioprogrammer, overføring .....................................60.100 
Radioprogrammer, prod. .............................................59.200 
Radioprogrammer, sending .........................................60.100 
Radioreparasjonsverksteder.........................................95.210 

Radiosendere, prod......................................................26.300 
Radiotelefoner, prod....................................................26.300 
Radiotelefoni, apparater, prod.....................................26.300 
Radiotelegrafi, apparater, prod....................................26.300 
Raffinerte fettstoffer, prod. .................................................10 
Raffinerte oljer, prod. .........................................................10 
Rammelister til bygn., tre, engrosh. .............................46.732 
Rammelister til bygn., tre, prod. ..................................16.232 
Rammer, til bygn. plast, prod. .....................................22.230 
Rammer, vannsenger, prod..........................................31.090 
Rammer, vindus-, jern, prod. .......................................25.120 
Rammer, vindus-, metall, prod. ...................................25.120 
Raps, dyrking...............................................................01.110 
Rapsolje, rå, prod. .......................................................10.412 
Ratt, motorvogner, prod. .............................................29.320 
Rederivirksomhet, europ. kystfart, med gods...............50.201 
Rederivirksomhet, europ. kystfart, med passasjerer.....50.101 
Rederivirksomhet, oceanfart, med passasjerer .............50.101 
Redning, dyr................................................................84.250 
Redningskorps .............................................................84.250 
Redningstjeneste, til sjøs..............................................52.222 
Redningsvester, prod. ..................................................13.929 
Redskaper, sport, prod.................................................32.300 
Reflektorer, medisinsk bruk, prod................................32.500 
Refraktometere, prod...................................................26.510 
Regionalutvikling, off.adm. .........................................84.130 
Regionplanlegging.......................................................71.111 
Regissører....................................................................90.020 
Regnemaskiner, engrosh..............................................46.660 
Regnemaskiner, prod...................................................28.230 
Regnskapssystemer, utforming ....................................70.220 
Regnskapsvirksomhet ..................................................69.201 
Regntøy, butikkh. ........................................................47.710 
Regntøy, engrosh.........................................................46.421 
Regntøy, sveiset gummi, prod......................................22.190 
Regntøy, sveiset plast, prod. ........................................22.290 
Reguleringsventiler, prod. ...........................................28.140 
Regummiering, dekk....................................................22.110 
Reimskiver, prod. ........................................................28.150 
Reindrift ......................................................................01.490 
Reindriftskontorene.....................................................84.130 
Reisearrangørvirksomhet.............................................79.120 
Reisebyråer..................................................................79.110 
Reisebyråer, turarrangører ..........................................79.110 
Reiseeffekter, butikkh. .................................................47.722 
Reiseeffekter, engrosh. ................................................46.492 
Reiseeffekter, postordreh.............................................47.912 
Reiseeffekter, prod. .....................................................15.120 
Reiseforsikring.............................................................65.120 
Reiseledervirksomhet ..................................................79.902 
Rekeyngel, prod...............................................................03.2 
Reklamebyråvirksomhet ..............................................73.110 
Reklamefotografering ..................................................74.200 
Reklameinnslag, radio, prod. ......................................59.110 
Reklame, tv/film, prod ................................................59.110 
Reklamemateriell, adressert, distrib.............................53.100 
Reklamemateriell, forlegging.......................................58.190 
Reklamemateriell, trykking..........................................18.120 
Reklamemateriell, uadressert, distrib...........................73.100 
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Reklameplass, salg av ..................................................73.120 
Reklamer, utforming....................................................73.110 
Reklameskilt, opplyste, prod........................................27.400 
Reklametavler, oppsetting ...........................................73.110 
Rekreativ aktivitet, off.adm. ........................................84.120 
Rekrutteringsvirksomhet..............................................78.100 
Releer, elektr., prod. ....................................................27.120 
Releer, elektr., rep. ......................................................33.140 
Religiøse organisasjoner ..............................................94.910 
Remulade, prod. ..........................................................10.840 
Rengjøring, alm. ..........................................................81.210 
Rengjøring, brenselsovner ...........................................81.220 
Rengjøring, containere ................................................81.220 
Rengjøring, forbrenningsovner ....................................81.220 
Rengjøring, innvendig, bygninger................................81.210 
Rengjøring, innvendig, transp.midl..............................81.290 
Rengjøring, kjeler ........................................................81.220 
Rengjøring, kjemiske fabr. ...........................................81.210 
Rengjøring, nyoppførte bygninger ...............................43.390 
Rengjøring, peiser........................................................81.220 
Rengjøring, sterile rom ................................................81.220 
Rengjøring, utluftingsanlegg........................................81.220 
Rengjøring, utvendig av bygg ......................................81.220 
Rengjøring, ventilasjonskanaler ...................................81.220 
Rengjøringsmidler, butikkh..........................................47.789 
Rengjøringsmidler, engrosh. ........................................46.442 
Rengjøringsmidler, prod. .............................................20.410 
Renovasjon ......................................................................38.1 
Renseanlegg, anl..........................................................42.210 
Rensebånd, kornbehandling, prod. ..............................28.930 
Rensemaskiner, korn, prod. .........................................28.300 
Rensemiddel, engrosh..................................................46.442 
Rensemiddel, prod.......................................................20.410 
Renserier .....................................................................96.010 
Renseservietter, papir, prod.........................................17.220 
Rensing, forurenset jord ..............................................39.000 
Rensing, metaller.........................................................25.610 
Rensingsanlegg............................................................37.000 
Reoler, boliger, butikkh. ..............................................47.591 
Reoler, boliger, engrosh...............................................46.471 
Reoler, boliger, prod....................................................31.090 
Rep, rep. ......................................................................33.190 
Rep, tekstilfibrer, prod.................................................13.940 
Reparasjon, biler..........................................................45.200 
Reparasjon, edb-anlegg................................................95.110 
Reparasjon, fotokopieringsmask. .................................33.120 
Reparasjon, kontormaskiner ........................................33.120 
Reparasjon, motorsykler ..............................................45.403 
Reparasjon, sykler........................................................95.290 
Reproduksjon, innspilte media ....................................18.200 
Reproduksjoner av kunstverk.......................................58.190 
Reproduksjonskameraer, prod. ....................................26.700 
Repslagervirksomhet ...................................................13.940 
Reservedeler, biler, detaljh. .........................................45.320 
Reservedeler, biler, engrosh.........................................45.310 
Reservedeler, motorsykler, detaljh...............................45.402 
Reservedeler,motorsykler, engrosh. .............................45.401 
Respiratorer, prod........................................................26.600 
Restauranter ................................................................56.101 

Restaurering, kunstverker............................................90.039 
Rettsvesen ...................................................................84.230 
Revisjons-/bokføringsvirksomhet...................................69.20 
Revmatismesykehus.....................................................86.102 
Ridepisker, prod. .........................................................15.120 
Rideutstyr, butikkh. .....................................................47.640 
Rideskoler....................................................................85.510 
Riksadvokaten .............................................................84.230 
Riksantikvaren.............................................................84.120 
Riksarkivet...................................................................91.013 
Riksrevisjonen..............................................................84.110 
Rikstrygdeverket..........................................................84.120 
Ringeapparater, elektr., prod. ......................................27.900 
Ringpermer, papp, prod...............................................17.230 
Ringpermer, plast, prod. ..............................................22.290 
Rips, dyrking................................................................01.250 
Ris, dyrking .................................................................01.120 
Ris, prod. .....................................................................10.610 
Risengryn, prod. ..........................................................10.610 
Rispoleringsmaskiner, prod..........................................28.930 
Risstivelse, prod...........................................................10.620 
Rister, prod..................................................................25.930 
Risvin, prod. ................................................................11.040 
River, prod...................................................................25.730 
Rivningsentreprenører .................................................43.110 
Robåter, bygging .........................................................30.120 
Rockwool, steinull, prod. .............................................23.990 
Roeopptakere, prod. ....................................................28.300 
Rogn, prod...................................................................10.203 
Romfart .......................................................................51.220 
Romfartøyer, oppsending.............................................51.220 
Romfartøyer, prod. ......................................................30.300 
Romsonder, prod. ........................................................30.300 
Rotaryklubber..............................................................94.991 
Rotorblad, luftfartøyer, prod........................................30.300 
Rotteutryddelsesmiddel, prod......................................20.200 
Routere, prod...............................................................26.300 
Rug, dyrking ................................................................01.110 
Rullegardiner, butikkh. ................................................47.599 
Rullegardiner, plast, prod. ...........................................22.230 
Rullegardiner, tekstilstoff, prod. ..................................13.929 
Rulleskøyter, prod. ......................................................32.300 
Rullestoler, engrosh. ....................................................46.460 
Rulletrapper, install. ....................................................43.290 
Rulletrapper, prod. ......................................................28.229 
Rulletrapper, rep. ........................................................43.290 
Rundsager, prod. .........................................................28.240 
Rundstykker, prod. ......................................................10.710 
Rusmiddeldirektoratet .................................................84.120 
Rustbehandling av biler ...............................................45.200 
Rutebiler, prod. ...........................................................29.100 
Rutebiltransport...............................................................49.3 
Rutebusskjøring, fjerntrafikk........................................49.391 
Rutebusskjøring, by og nærtrafikk ...............................49.311 
Ruteflyging, gods.........................................................51.210 
Ruteflyging, passasjerer ...............................................51.100 
Ruter, motorvogner, prod. ...........................................23.120 
Rypsolje, rå, prod.........................................................10.412 
Røkt kjøtt, prod. ..........................................................10.130 
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Røntgenapparater, prod. .............................................26.600 
Rør, aluminium, prod. .................................................24.422 
Rør, betong, prod. .......................................................23.610 
Rør, bly, prod. .............................................................24.430 
Rør, cellulosesement, prod. .........................................23.650 
Rør, engrosh. ...............................................................46.740 
Rør, glass, prod............................................................23.190 
Rør, gummi, prod. .......................................................22.190 
Rør, ildfaste keramiske, prod.......................................23.200 
Rør, jern, ikke-støpte, prod. .........................................24.200 
Rør, jern, støpte, prod..................................................24.510 
Rør, kobber, prod. .......................................................24.440 
Rør, krom, prod. ..........................................................24.450 
Rør, mangan, prod. .....................................................24.450 
Rør, nikkel, prod..........................................................24.450 
Rør, plast, prod............................................................22.210 
Rør, sink, prod.............................................................24.430 
Rør, stål, ikke-støpte, prod...........................................24.200 
Rør, stål, støpte, prod. .................................................24.510 
Rør, tinn, prod.............................................................24.430 
Rørgater, anlegg ..........................................................42.210 
Rørinstallasjoner, bygninger ........................................43.220 
Rørleggerartikler, engrosh. ..........................................46.740 
Rørsystemkonstruksjoner, prod. ..................................25.300 
Rørtransport ................................................................49.500 
Røyk, målinger ............................................................71.200 
Rådgivende ingeniørvirksomhet ....................................71.12 
Rådgivning, juridisk, generell ......................................69.100 
Råhuder, engrosh. .......................................................46.240 
Råjern, prod. ...............................................................24.101 
Råkull, prod.................................................................19.100 
Råolje, engrosh............................................................46.710 
Råolje, utvinning .........................................................06.100 
Råoljer, prod..................................................................10.41 
Råsprit, prod................................................................20.140 
Råstål, prod. ................................................................24.101 
Råtobakk, engrosh.......................................................46.210 
Råull, engrosh. ............................................................46.240 
Råull, prod. .................................................................01.451 
Råvarer, ikke-jordbruksv., engrosh. .................................46.7 
Råvarer, jordbruksråvarer, engrosh. ................................46.2 
 
S 
Sadler, prod.................................................................15.120 
Saft, sukkerholdig, prod. .............................................11.070 
Saftpresser, elektr., engrosh. .......................................46.431 
Saftpresser, hush.bruk, prod........................................27.510 
Sagblader, prod. ..........................................................25.730 
Sager, prod..................................................................25.730 
Sagflis, prod. ...............................................................16.100 
Saging, metallemner, kontraktbasis .............................25.620 
Saging, tre ...................................................................16.100 
Sagkjeder, prod. ..........................................................25.730 
Sakkarose, prod...........................................................10.810 
Sakser, prod. ...............................................................25.710 
Salami, prod. ...............................................................10.130 
Salat, dyrking ..............................................................01.130 
Salatbarer....................................................................56.102 
Salg, egen fast eiendom...............................................68.100 

Salgsautomater, prod. .................................................28.290 
Salgsautomater, rep. og vedlikeh.................................33.120 
Salgsautomater, salg fra ..............................................47.990 
Salicylsyre, prod. .........................................................21.100 
Salmakervarer, prod. ...................................................15.120 
Salpetersyre, prod........................................................20.150 
Saltet kjøtt, prod..........................................................10.130 
Saltfisk, prod. ..............................................................10.201 
Salting, veier, start-/landingsbaner .............................81.299 
Saltstenger, prod. ........................................................10.720 
Saltutvinning ...............................................................08.930 
Saltvannsskalldyr, fangst .............................................03.111 
Samferdselsdepartementet ..........................................84.130 
Samfunnsvitenskap, forskning .....................................72.200 
Sand, engrosh..............................................................46.739 
Sand, utvinning ...........................................................08.120 
Sandblåsere, prod........................................................28.290 
Sandblåsing, fasader....................................................43.990 
Sandblåsing, metaller ..................................................25.610 
Sandpapir, prod...........................................................23.910 
Sandstein, bryting........................................................08.111 
Sandsugere, prod.........................................................28.920 
Sandsugere, utleie .......................................................77.320 
Sandtak .......................................................................08.120 
Sanering av dyr, giftige................................................38.220 
Sanitetsbind, papir, prod. ............................................17.220 
Sanitærartikler, keramiske, prod..................................23.420 
Sanitærartikler, metall, prod........................................25.990 
Sanitærartikler, plast, prod. .........................................22.230 
Sanitærinstallasjoner, bygninger..................................43.220 
Sanitærporselen, engrosh. ...........................................46.739 
Sanitærutstyr, butikkh. ................................................47.529 
Sanitærventiler, prod...................................................28.140 
Satellitter, oppsending.................................................51.220 
Satellitter,  prod. .........................................................30.300 
Sau, slakting ................................................................10.110 
Sauehold .....................................................................01.451 
Sauemelk, rå, prod. .....................................................01.451 
Saunaer .......................................................................96.040 
Saunainventar, tre, prod..............................................16.232 
Sausepulver, prod........................................................10.840 
Scannere, prod. ...........................................................26.200 
Scanning, prepressarb. ................................................18.130 
Scenepersonale............................................................90.020 
Sceneutstyr, utleie .......................................................77.290 
Seddelautomater, prod. ...............................................28.230 
Seilbrett, prod..............................................................32.300 
Seilbåter, detaljh. ........................................................47.642 
Seilbåter, bygging........................................................30.120 
Seilbåter, engrosh........................................................46.493 
Seilmakervirksomhet. ..................................................13.929 
Sekker, papir-, prod. ....................................................17.210 
Sekker, plast-, prod......................................................22.220 
Seler, butikkh. .............................................................47.710 
Seler,  engrosh.............................................................46.421 
Seler, prod...................................................................15.120 
Selfangst......................................................................01.700 
Selskapslokaler ............................................................56.101 
Selskapsmat, prod. ......................................................56.210 
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Selvbetjeningsvaskerier................................................96.010 
Selvkopierende papir, prod..........................................17.230 
Sement, prod. ..............................................................23.510 
Sementprodukter, prod....................................................23.6 
Sengebunner, prod. .....................................................31.030 
Senger, boliger, butikkh...............................................47.591 
Senger, prod. ...............................................................31.090 
Sengetepper, prod. ......................................................13.921 
Sengeutstyr, butikkh....................................................47.510 
Sennep, prod. ..............................................................10.840 
Sennepsmel, prod. .......................................................10.840 
Sennepsolje, rå, prod. ..................................................10.412 
Senter for eldre og barn (tidl. mødrehjem)..................87.901 
Sentralbankvirksomhet ................................................64.110 
Sentrifuger, (unntatt melkesentrifuger og 
 tørketromler) prod......................................................28.290 
Septiktanker, tømming ................................................37.000 
Serigrafiske trykkerier .................................................18.120 
Sertifisering .................................................................71.200 
Servelatpølser, prod.....................................................10.130 
Servietter, papir, prod..................................................17.220 
Servise, porselen, prod. ...............................................23.410 
Servise, uedelt metall, prod. ........................................25.990 
Servise, utleie ..............................................................77.290 
Sesamfrø, dyrking........................................................01.110 
Setterier.......................................................................18.130 
SFO .............................................................................88.913 
Sightseeingbåter, transp. av passasjerer.........................50.10 
Sikkerhetsbriller, prod. ................................................32.500 
Sikkerhetsrådgivning ...................................................74.909 
Sjampo, prod. ..............................................................20.420 
Shippingvirksomhet.....................................................52.291 
Sider, prod...................................................................11.030 
Sidevogner, motorsykler, prod.....................................30.910 
Sigarer, prod................................................................12.000 
Sigarettennere, prod. ...................................................32.990 
Sigaretter, prod. ..........................................................12.000 
Signalanlegg, trafikk, install. .......................................43.210 
Signalanlegg, trafikk, rep.............................................43.210 
Signalapparater, elektr., prod. .....................................27.900 
Signaltavler, elektr., prod. ...........................................27.900 
Signalutstyr, elektr., prod. ...........................................27.900 
Signalutstyr, elektromek., prod....................................30.200 
Signalutstyr, mekanisk, prod. ......................................30.200 
Signalutstyr, motorvogner, prod. .................................29.310 
Sikkerhetshjelmer, metall, prod. ..................................32.990 
Sikkerhetskontroll........................................................71.200 
Sikkerhetsseler, prod. ..................................................29.320 
Sikkerhetsutstyr, elektr., prod......................................27.900 
Sikkerhetsutstyr, elektromek., prod. ............................30.200 
Sikkerhetsutstyr, mekanisk, prod. ................................30.200 
Sikringer, elektr., prod.................................................27.120 
Silikon, prod. ...............................................................20.160 
Silisium, prod. .............................................................20.130 
Silke, tvinning..............................................................13.100 
Silke, veving ................................................................13.200 
Silketrykk ....................................................................13.300 
Siloer, tre, prod. ..........................................................16.231 
Sink, bryting ................................................................07.290 

Sink, prod. ...................................................................24.430 
Sirener, elektr., prod....................................................27.900 
Sirkus, drift..................................................................90.019 
Sirup, prod. .................................................................10.810 
Sivilforsvaret................................................................84.220 
Siviltjenesteadm. .........................................................84.220 
Sjakklubber..................................................................93.120 
Sjaktboring ..................................................................43.990 
Sjakkspill, prod. ...........................................................32.400 
Sjal, prod. ....................................................................14.190 
Sjalottløk, dyrking .......................................................01.130 
Sjokolade, butikkh. ......................................................47.242 
Sjokolade, engrosh.......................................................46.360 
Sjokolade, prod............................................................10.820 
Sjokolade, smørbar, prod.............................................10.890 
Sjokolademelk, prod. ...................................................10.510 
Sjøfart, utenriks, gods..................................................50.201 
Sjøfart, utenriks, passasjerer ........................................50.101 
Sjøfartsdirektoratet......................................................84.130 
Skadebegrensning........................................................81.220 
Skadedyrbekjempelse, bygninger.................................81.291 
Skadedyrmidler, prod. .................................................20.200 
Skadeforsikring............................................................65.120 
Skadegjørere, bekjempelse av i skog............................02.400 
Skadevurdering ...........................................................66.210 
Skaft, tre-, prod. ..........................................................16.290 
Skalldyr, engrosh. ........................................................46.381 
Skap, kjøkken-, prod. ...................................................31.020 
Skateboard, prod. ........................................................32.400 
Skatoller, prod. ............................................................31.090 
Skattedirektoratet ........................................................84.110 
Skattefogdene..............................................................84.110 
Skatterådgiving............................................................69.203 
Ski, butikkh. ................................................................47.641 
Ski, prod. .....................................................................32.300 
Skidrakter, prod...........................................................14.190 
Skifer, engrosh.............................................................46.739 
Skiferbrudd..................................................................08.113 
Skifterettene ................................................................84.230 
Skillemynt, prod. .........................................................32.110 
Skillevegger, prod........................................................16.232 
Skilt, elektr., prod. .......................................................27.900 
Skilt, metall-, prod. ......................................................25.990 
Skilt, plast, prod. .........................................................22.290 
Skinke, prod. ...............................................................10.130 
Skinn, engrosh.............................................................46.240 
Skinnbekledning, butikkh. ...........................................47.710 
Skinnbekledning, engrosh............................................46.421 
Skinnbekledning, prod.................................................14.200 
Skinner, jern (ikke-mont.), prod. .................................24.101 
Skip, agenturh. ............................................................46.140 
Skip, bore-, kontraktbasis ............................................09.101 
Skip, bygging .................................................................30.11 
Skip, desinfeksjon ........................................................81.290 
Skip, fabr.ombygging.....................................................33.11 
Skip, forsikring ............................................................65.120 
Skip, installasjonsarbeid ..............................................30.115 
Skip, opphogging.........................................................38.310 
Skip, rep. og vedlikehold. ............................................33.150 
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Skip, typegodkjennelse ................................................71.200 
Skip, utleie m/mannskap....................................................50 
Skip, utleie u/mannskap..............................................77.340 
Skipsfart .............................................................................50 
Skipsfendere, prod.......................................................13.940 
Skipsmeglervirksomhet................................................52.292 
Skipsmotordeler, prod. ................................................28.110 
Skipsmotorer, prod. .....................................................28.110 
Skipsmotorer, rep.. ......................................................33.120 
Skipspropeller, prod. ...................................................25.990 
Skipsskruer, prod.........................................................25.990 
Skipsutstyr, engrosh. ...................................................46.692 
Skipsverft ......................................................................30.11 
Skistøvler, prod. ..........................................................32.300 
Skjeer, metall, hush.bruk, prod....................................25.710 
Skjell, sanking .............................................................03.111 
Skjerf, prod..................................................................14.190 
Skjermer, flettematerialer, prod...................................16.290 
Skjorter, prod. .............................................................14.140 
Skjæremaskiner, bakeri, prod. .....................................28.930 
Skjæremask., entrepr.virks., prod. ...............................28.920 
Skjæreredskaper, prod.................................................25.710 
Skjønnhets-/hudpleie ..................................................96.020 
Skjønnhetspleieprodukter, prod...................................20.420 
Sko, designvirks...........................................................74.101 
Sko, ortopediske, prod.................................................32.500 
Sko, prod. ellers...........................................................15.200 
Sko, rep. ......................................................................95.230 
Skobørster, prod. .........................................................32.910 
Skodder, jern, prod......................................................25.120 
Skodder, metall, prod. .................................................25.120 
Skodder, plast, prod. ...................................................22.230 
Skodder, tre, prod. ......................................................16.232 
Skogbruk ............................................................................02 
Skogbruk, avvirkning...................................................02.200 
Skogbruk, grøfting.......................................................43.120 
Skogbruksmaskiner, engrosh. ......................................46.610 
Skogbruksmaskiner, prod. ...........................................28.300 
Skogbruksservice .........................................................02.400 
Skogplanter, dyrking ...................................................02.100 
Skogsentreprenører .....................................................02.200 
Skoleartikler, plast, prod. ............................................22.290 
Skolebarnkjøring .............................................................49.3 
Skolefotografering .......................................................74.200 
Skolefritidsordninger...................................................88.913 
Skolehelsetjeneste .......................................................86.903 
Skolemøbler, prod. ......................................................31.010 
Skolepsykologiske tjenester .........................................86.905 
Skoletannleger.............................................................86.230 
Skopussere ..................................................................96.090 
Skorstein, oppsetting ...................................................43.990 
Skorsteinsfeiing ...........................................................81.220 
Skorsteinspiper, prod...................................................23.320 
Skosverte, prod............................................................20.410 
Skotøy, agenturh. ........................................................46.160 
Skotøy, asbest, prod. ...................................................23.990 
Skotøy, butikkh. ..........................................................47.721 
Skotøy, designvirks......................................................74.101 
Skotøy, engrosh. ..........................................................46.422 

Skotøy, ortopedisk, prod..............................................32.500 
Skotøy, postordreh. .....................................................47.912 
Skotøy, prod. ...............................................................15.200 
Skotøy, rep. .................................................................95.230 
Skrap, agenturh. ..........................................................46.180 
Skrap, engrosh.............................................................46.770 
Skrin, tre, prod. ...........................................................16.290 
Skrivemaskiner, elektriske, prod..................................28.230 
Skrivemaskiner, engrosh..............................................46.660 
Skrivemaskiner, manuelle, prod. .................................28.230 
Skrivemaskiner, rep. ....................................................33.120 
Skrivemaskiner, utleie .................................................77.330 
Skrivepapir, prod.........................................................17.230 
Skruer, engrosh. ..........................................................46.740 
Skruer, metall, prod.....................................................25.940 
Skrustikker, prod. ........................................................25.730 
Skrutrekkere, prod.......................................................25.730 
Skrutvinger, prod. .......................................................25.730 
Skråtobakk, prod. ........................................................12.000 
Skuespillere, utøvende.................................................90.012 
Skumgummi, butikkh. .................................................47.789 
Skumplast, blokker, prod.............................................22.210 
Skumplastvarer, prod. .................................................22.210 
Skur, tre, prod. ............................................................16.231 
Skurepulver, prod........................................................20.410 
Skytevåpen, butikkh. ...................................................47.789 
Skytevåpen, jakt, prod. ................................................25.400 
Skytevåpen, rep. ..........................................................33.110 
Skytevåpen, sport, prod. ..............................................25.400 
Skytterlag ....................................................................93.120 
Skøyter, is-, prod. ........................................................32.300 
Skåler, klosett-, keramikk, prod. ..................................23.490 
Skåler, plast, prod........................................................22.290 
Slagverksinstrumenter, butikkh. ..................................47.594 
Slagverksinstrumenter, prod........................................32.200 
Slakteavfall, bearb. ......................................................10.110 
Slaktefjærkre, avl.........................................................01.479 
Slakterier.....................................................................10.110 
Slam, transp. via rørledninger .....................................49.500 
Slamsuging..................................................................37.000 
Slanger, gummi, prod. .................................................22.190 
Slanger, plast, prod. ....................................................22.210 
Slanger, til gummidekk, prod. .....................................22.110 
Slangeskinn, prod. .......................................................01.700 
Slankekurs...................................................................96.040 
Slankeprodukter, engrosh............................................46.390 
Slankeprodukter, prod.................................................10.860 
Sleder, prod.................................................................30.990 
Slektsgranskning .........................................................96.090 
Slepebåter, bygging .......................................................30.11 
Slepebåter, norskekysten .............................................50.203 
Slepebåtvirksomhet i havner........................................52.229 
Slipemaskiner, engrosh................................................46.620 
Slipemaskiner, prod.....................................................28.240 
Slipestein, prod............................................................23.910 
Slipestoffer, pulverform, prod......................................23.910 
Slipeverktøy, prod. ......................................................28.240 
Sliping, metallemner, kontraktbasis.............................25.620 
Slips, butikkh...............................................................47.710 
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Slips, engrosh. .............................................................46.421 
Slips, prod. ..................................................................14.190 
Slitebanegummi, prod. ................................................22.110 
Sluser, anleggsvirks. ....................................................42.910 
Sluser, drift..................................................................52.229 
Slåmaskiner, jordbruk, prod. .......................................28.300 
Smakstilsettingsstoffer, prod........................................10.840 
Smelteost, prod............................................................10.510 
Smiing, metall .............................................................25.500 
Sminkeprodukter, prod................................................20.420 
Smokker, (baby), prod.................................................22.190 
Smykker, designvirks. ..................................................74.101 
Smykker, edle, butikkh. ...............................................47.772 
Smykker, edle, engrosh................................................46.482 
Smykker, edle, prod.....................................................32.120 
Smykker, ikke edle, butikkh.........................................47.789 
Smykker, ikke edle, prod. ............................................32.130 
Smykker, rep.. .............................................................95.250 
Smør, prod. .................................................................10.510 
Smørefett, prod. ..........................................................19.200 
Smøreoljer, engrosh.....................................................46.710 
Smøreoljer, prod..........................................................19.200 
Snekkere, møbel- .............................................................31.0 
Snekkerarbeid ellers ....................................................43.320 
Snittblomster, dyrking .................................................01.190 
Snorer, asbest, prod.....................................................23.990 
Snorer, flettede, prod...................................................13.990 
Snus, prod. ..................................................................12.000 
Snø, prod.....................................................................35.300 
Snørydding, vei/start-/landingsbane ...........................81.299 
Snøscootere, prod. .......................................................29.100 
Sodavann, prod. ..........................................................11.070 
Sofabord, prod.............................................................31.090 
Sofaer, prod.................................................................31.090 
Software (ikke-kundespesifisert) butikkh.....................47.410 
Software (ikke-kundespesifisert) engrosh. ...................46.510 
Software, install...........................................................62.090 
Software, kundespes., utvikl. .......................................62.010 
Software, ikke-kundespes., butikkh. ............................47.410 
Sokker, prod. ...............................................................14.310 
Sol-/mosjonssentre ......................................................96.040 
Solarier, prod...............................................................28.990 
Solbeskyttelsespreparater, prod. ..................................20.420 
Solbriller, prod. ...........................................................32.500 
Solbær, dyrking ...........................................................01.250 
Solcellepanel, prod. .....................................................28.210 
Solceller, prod. ............................................................27.900 
Solkrem, prod..............................................................20.420 
Solsikkeolje, raff., prod................................................10.413 
Solsikkeolje, rå, prod. ..................................................10.412 
Solstudioer ..................................................................96.040 
Somatiske spesialsykehjem ..........................................87.101 
Soneterapi ...................................................................86.909 
Sopp, dyrking ..............................................................01.130 
Sopp, innsamling .........................................................02.300 
Soppdrepende midler, prod. ........................................20.200 
Sorbet, prod.................................................................10.520 
Sorenskriverembetene .................................................84.230 
Sorteringsmaskiner, jordbr., prod. ...............................28.300 

Sosialdepartementet ....................................................84.120 
Sosiale forh., statlig/komm.adm. .................................84.120 
Soveposer, prod. ..........................................................13.929 
Sovesofaer, prod. .........................................................31.090 
Soyabønneolje, raff., prod............................................10.413 
Soyabønneolje, rå, prod...............................................10.412 
Soyabønner, dyrking....................................................01.110 
Spa ..............................................................................96.040 
Spader, prod. ...............................................................25.730 
Spaghetti, prod. ...........................................................10.730 
Spann, metall, prod. ....................................................25.910 
Spann, plast, prod........................................................22.290 
Sparebankenes sikringsfond.........................................66.110 
Sparebanker ................................................................64.190 
Sparkelmasse, prod......................................................20.300 
Spaserstokker, prod. ...................................................32.990 
Speditørvirksomhet......................................................52.291 
Speiderorganisasjoner..................................................94.991 
Speil, dental bruk, prod. ..............................................32.500 
Speil, medisinsk bruk, prod. ........................................32.500 
Speil, montering ..........................................................43.342 
Speil, optiske, prod. .....................................................26.700 
Speil, vanlige, prod. .....................................................23.120 
Spektrometre, prod......................................................26.510 
Spenner, metall, prod. .................................................25.990 
Spenningskontrollinstr., prod. .....................................26.510 
Spenningsregulatorer, el., prod....................................27.110 
Spes. vareutvalg, agenturh...........................................46.180 
Spesialleger, praktiserende ..........................................86.221 
Spesialundervisning for funksj.hemmede.....................85.202 
Spiker, prod. ................................................................25.930 
Spill, butikkh. ..............................................................47.650 
Spill, elektroniske, prod. ..............................................32.400 
Spill, engrosh...............................................................46.495 
Spill, leker, prod. .........................................................32.400 
Spilleautomater, drift...................................................92.000 
Spilleautomater, engrosh. ............................................46.694 
Spilleautomater, prod. .................................................32.400 
Spilleautomater, utleie.................................................77.390 
Spillefilm, prod. ...........................................................59.110 
Spillehaller ..................................................................92.000 
Spillekort, prod............................................................32.400 
Spilleragenter ..............................................................74.903 
Spillolje, prod. .............................................................19.200 
Spinat, dyrking ............................................................01.130 
Spinnerimaskiner, prod. ..............................................28.940 
Spinning, tekstilfibre....................................................13.100 
Spiralfjær, prod............................................................25.930 
Spiritistiske aktiviteter .................................................96.090 
Spisebord, prod. ..........................................................31.090 
Spoler, papp, prod. ......................................................17.290 
Spoler, plast, prod. ......................................................22.220 
Spoler, tre, prod...........................................................16.290 
Sponplater, engrosh.....................................................46.732 
Sponplater, prod..........................................................16.210 
Sportsanlegg, drevet av klubber...................................93.120 
Sportsanlegg, drift ellers ..............................................93.110 
Sportsartikler, butikkh. ................................................47.641 
Sportsartikler, engrosh.................................................46.494 
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Sportsartikler, prod. ....................................................32.300 
Sportsbutikker .............................................................47.641 
Sportsfiskeutstyr, prod.................................................32.300 
Sportshansker, prod.....................................................32.300 
Sportsinstruktører, profesjonelle..................................85.510 
Sportsklubber ..............................................................93.120 
Sportsklær, butikkh. ....................................................47.641 
Sportsklær, engrosh.....................................................46.421 
Sportssko, butikkh. ......................................................47.641 
Sportssko, engrosh. .....................................................46.494 
Sportssko, prod............................................................15.200 
Sportstøy, butikkh. ......................................................47.641 
Sportsutstyr, agenturh. ................................................46.150 
Sportsutstyr, engrosh...................................................46.494 
Sportsutstyr (ikke våpen), rep. ....................................95.290 
Sportsutstyr, utleie ......................................................77.210 
Sporvegsbane, transport ..............................................49.312 
Sporvognmateriell, prod. .............................................30.200 
Sporvognmateriell, rep. ...............................................33.170 
Sporvognskinner, monterte, prod. ...............................25.990 
Spotlys, prod. ..............................................................27.400 
Spredemaskiner, jordbruk, prod. .................................28.300 
Sprengstoff, prod.........................................................20.510 
Sprinkleranlegg, install................................................43.220 
Sprinkleranlegg, rep. ...................................................43.220 
Sprit, butikkh...............................................................47.251 
Sprit, engrosh. .............................................................46.341 
Sprit, prod. ..................................................................11.010 
Sprit, rå-, prod.............................................................11.010 
Sprøytelakkering av motorvogner................................45.200 
Sprøytepistoler, prod. ..................................................28.290 
Sprøyter, med. bruk, prod. ..........................................32.500 
Spyling, gater/veger ....................................................81.299 
Stadioner, anlegg ........................................................42.990 
Stadioner, drift ............................................................93.110 
Staller, veddeløpsbaner ...............................................93.190 
Stansemaskiner, prod. .................................................28.410 
Startanordn., luftfartøyer, prod. ..................................30.300 
Startmotorer, elektr., prod...........................................29.310 
Stasjoner/godsterminaler, drift ...................................52.211 
Statens kartverk...........................................................72.122 
Statens pensjonskasse..................................................84.300 
Statens tobakkskaderåd...............................................84.120 
Statsarkivet..................................................................91.013 
Statsbygg.....................................................................81.109 
Statskirken ..................................................................94.910 
Statsministerens kontor ...............................................84.110 
Statuetter, keramiske, prod. ........................................23.410 
Statuetter, plast, prod..................................................22.290 
Statuetter, tre, prod.....................................................16.290 
Stauder, dyrking..............................................................01.2 
Stearinlys, prod. ..........................................................32.990 
Stein, ikke-ildfast keramisk, prod. ...............................23.310 
Stein, knusing..............................................................08.120 
Steinbearbeiding .........................................................23.700 
Steinbrudd...................................................................08.111 
Steinfrukter, dyrking ...................................................01.240 
Steinindustri .......................................................................23 
Steinkull, bryting.........................................................05.100 

Steintøy, butikkh. ........................................................47.593 
Steintøy, engrosh.........................................................46.441 
Steinull, prod...............................................................23.990 
Stekepanner, elektr., prod. ..........................................27.510 
Stekepanner, ikke-elektr., prod....................................25.990 
Stekt løk, prod. ............................................................10.390 
Stemmegafler, prod. ....................................................32.200 
Stemmepiper, prod. .....................................................32.200 
Stempelputer, prod......................................................32.990 
Stempler, motorer, prod. .............................................28.110 
Stempler, trykking, prod..............................................32.990 
Stenger, aluminium, prod............................................24.422 
Stenger, glass, prod. ....................................................23.190 
Stenger, gummi, prod..................................................22.190 
Stenger, jern, kaldtrekking, prod. ................................24.310 
Stenger, jern, valset, prod............................................24.101 
Stenger, kobber, bearb.................................................24.440 
Stenger, krom, bearb. ..................................................24.450 
Stenger, mangan, bearb...............................................24.450 
Stenger, nikkel, bearb..................................................24.450 
Stenger, plast, prod. ....................................................22.210 
Stenger, stål, kaldtrekking, prod..................................24.310 
Stenger, stål, valset, prod. ...........................................24.320 
Stensiler, prod. ............................................................17.230 
Stereoutstyr, prod........................................................26.400 
Steriliseringsapp., prod................................................32.500 
Stifter, prod. ................................................................25.930 
Stikk, forlegging ..........................................................58.190 
Stikkontakter, prod......................................................27.330 
Stillaser, metall, prod. .................................................25.110 
Stillaser, utleie m/personell.........................................43.990 
Stillaser, utleie u/personell..........................................77.320 
Stivelse, prod...............................................................10.620 
Stivelsesprodukter, prod. .............................................10.620 
Stoff, asbest, prod........................................................23.990 
Stoffer, butikkh............................................................47.510 
Stoffer, engrosh. ..........................................................46.410 
Stoffer, glassfiber, prod. ..............................................13.200 
Stoffer, trikotasje, prod. ..............................................13.910 
Stoffmisbrukere, institusjoner......................................87.202 
Stoler, boliger, butikkh. ...............................................47.591 
Stoler, prod. ................................................................31.090 
Storfehold, melkeprod. ................................................01.410 
Storkjøkkenutstyr, engrosh. .........................................46.694 
Stortinget ....................................................................84.110 
Strekkodetrykking .......................................................82.990 
Strengeinstrumenter, butikkh. .....................................47.594 
Strengeinstrumenter, prod...........................................32.200 
Strikkegarn, butikkh. ...................................................47.510 
Strikkegarn, prod.........................................................13.100 
Strikkemask., hush.bruk, engrosh................................46.640 
Strikkemask., hush.bruk, prod. ....................................28.940 
Strikkepinner, metall, prod..........................................25.990 
Strimler, gummi, prod. ................................................22.190 
Strimler, klebe-, papir, prod. .......................................17.230 
Strimler, klebe-, plast, prod. ........................................22.210 
Strimler, plast, prod.....................................................22.210 
Struts, oppdrett ...........................................................01.490 
Strykejern, butikkh. .....................................................47.540 
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Strykejern, prod...........................................................27.510 
Strykemaskiner for vaskerier, prod. .............................28.940 
Strømfordelingsapparater, rep. ....................................33.140 
Strømgeneratorer, prod. ..............................................27.110 
Strømkoblingsutstyr, prod. ..........................................27.120 
Strømpebukser, prod. ..................................................14.310 
Strømper, butikkh........................................................47.710 
Strømper, prod. ...........................................................14.310 
Strømsikringer, prod....................................................27.120 
Strømstyrkekontr.instr., prod.......................................26.510 
Strålingsdetektorer, prod.............................................26.510 
Strålingsmålere, prod. .................................................26.510 
Stråvarer, prod. ...........................................................16.290 
Studentforeninger........................................................94.991 
Studieveiledning..........................................................85.609 
Stukkatørvirksomhet....................................................43.310 
Stutterier .....................................................................01.430 
Styreanordninger, luftfartøyer, prod............................30.300 
Styrehus, motorvogner, prod. ......................................29.320 
Styresystemer, elektroniske, prod. ...............................26.510 
Styrke-/bruddprøving ..................................................71.200 
Støpeformer, prod. ......................................................25.730 
Støpegods, edelmetall, prod. .......................................24.540 
Støpegods, engrosh......................................................46.740 
Støpegods, jern, prod...................................................24.510 
Støpegods, lettmetall, prod..........................................24.530 
Støpegods, stål, prod. ..................................................24.520 
Støpegods, tungmetall, prod........................................24.540 
Støpemaskiner, metallind., prod. .................................28.910 
Støpeøser, prod. ..........................................................28.910 
Støping, betongunderstell til plattformer.....................42.990 
Støtdempere, motorvogner, prod.................................29.320 
Støtfangere, karosserier, prod......................................29.320 
Støtputer, skipsfart, prod. ............................................13.940 
Støvsugere, butikkh. ....................................................47.540 
Støvsugere, engrosh.....................................................46.431 
Støvsugere, hush.bruk, prod. .......................................27.510 
Støvsugere, rep. ...........................................................95.220 
Støydemping, bygg, tekn.kons. ....................................71.121 
Stål, kaldbeh., prod. ....................................................24.330 
Stål, kaldtrekking, prod. ..............................................24.310 
Stål, trådtrekking, prod. ..............................................24.340 
Stålbånd, kaldvalsing, prod. ........................................24.320 
Stålfat, under 300 l., prod. ..........................................25.910 
Stålfittings, ikke støpte, prod. ......................................24.200 
Stålfittings, støpte, prod. .............................................24.510 
Stålkonstruksjoner, bygg, prod. ...................................25.110 
Stålplater, valsede, prod. .............................................24.101 
Stålprodukter, støping .................................................24.520 
Stålprofiler, valsede, prod............................................24.200 
Stålrør, ikke støpte, prod. ............................................24.200 
Stålrør, støpte, prod.....................................................24.510 
Stålsand, prod. ............................................................24.101 
Stålstenger, valsede, prod............................................24.320 
Ståltråd, kaldtrekking, prod.........................................24.340 
Stålverk .......................................................................24.101 
Sukker, engrosh...........................................................46.360 
Sukker, prod. ...............................................................10.810 
Sukkermais, dyrking ....................................................01.130 

Sukkerroer, dyrking .....................................................01.130 
Sukkervarer, butikkh. ..................................................47.242 
Sukkervarer, engrosh...................................................46.360 
Sukkervarer, prod. .......................................................10.820 
Supper, prod................................................................10.890 
Surfebrett, prod. ..........................................................32.300 
Suturer, prod. ..............................................................21.200 
Suvenirer, butikkh. ......................................................47.789 
Suvenirer, engrosh.......................................................46.499 
Svabere, prod. .............................................................32.910 
Svarsendere, prod........................................................26.300 
Sveisemaskiner, metall, prod. ......................................28.410 
Sveising, metallemner, kontr.basis...............................25.620 
Sveising, metallemner, prod. .......................................25.620 
Sverd, prod. .................................................................25.710 
Svinefett, utsmelting....................................................10.110 
Svinehold.....................................................................01.460 
Svinghjul, prod. ...........................................................28.150 
Svingkraner, prod. .........................................................28.22 
Svovel, utvinning .........................................................08.910 
Svømmebassenger, utendørs, anl.................................43.990 
Svømmehaller, drift .....................................................93.110 
Svømmeklubber...........................................................93.120 
Sying etter mål ............................................................14.130 
Sykehus .........................................................................86.10 
Sykehus, alm. somatiske ..............................................86.101 
Sykehus, fengsels-........................................................86.101 
Sykehus, militær- .........................................................86.101 
Sykehus, spes. somatiske .............................................86.102 
Sykehuskiosker, drift ...................................................47.112 
Sykehusutstyr, engrosh. .................................................6.460 
Sykepleieartikler, engrosh............................................46.460 
Sykesenger, prod. ........................................................32.500 
Sykestue og/eller fødehjem .........................................86.103 
Sykkelbud....................................................................53.200 
Sykler, agenturh. .........................................................46.180 
Sykler, butikkh.............................................................47.641 
Sykler, deler, prod. ......................................................30.920 
Sykler, engrosh. ...........................................................46.494 
Sykler, prod. ................................................................30.920 
Sykler, rep.. .................................................................95.290 
Sykler, utleie................................................................77.210 
Sylinderlåser, prod.......................................................25.720 
Syltetøy, prod. .............................................................10.390 
Symaskiner, butikkh. ...................................................47.540 
Symaskiner, hush., engrosh. ........................................46.431 
Symaskiner, ind., engrosh............................................46.640 
Symaskiner, prod.........................................................28.940 
Symaskiner, rep. ..........................................................95.220 
Symaskinnåler, prod. ...................................................28.940 
Syntetisk gummi, prod.................................................20.170 
Syntetisk pels, prod. ....................................................15.110 
Syrer, uorganiske, prod................................................20.130 
Sysaker, butikkh. .........................................................47.510 
Sysaker, engrosh..........................................................46.410 
Sysselmannen på Svalbard...........................................84.240 
Sytråd, butikkh. ...........................................................47.510 
Sytråd, engrosh............................................................46.410 
Sytråd, prod.................................................................13.100 
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Sølv, engrosh...............................................................46.720 
Sølv, ubearbeidet, prod. ..............................................24.410 
Sølvmalm, bryting .......................................................07.290 
Sølvsmier.....................................................................32.120 
Sølvvarer, butikkh. ......................................................47.772 
Sølvvarer, designvirks..................................................74.101 
Sølvvarer, engrosh.......................................................46.482 
Sølvvarer, prod. ...........................................................32.120 
Sølvvarer, rep.. ............................................................95.250 
Søppeltømming ...........................................................38.110 
Såler, fottøy, prod........................................................15.200 
Såler, tre, prod. ...........................................................16.290 
Såmaskiner, engrosh. ..................................................46.610 
Såmaskiner, prod.........................................................28.300 
Såpe, prod. ..................................................................20.410 
åvSarer, engrosh..........................................................46.210 
 
T 
Tagliatelli, prod. ..........................................................10.730 
Takpapp, prod. ............................................................23.990 
Takrenner, montering..................................................43.911 
Taksasjon av skog........................................................02.400 
Taksatorer, forsikring ..................................................66.210 
Taksering fast eiendom................................................68.310 
Taksering ellers ...........................................................74.901 
Takstein, cellulosesement, prod...................................23.650 
Takstein, tegl, prod......................................................23.320 
Takstiger, metall, prod. ...............................................25.990 
Takstoler, tre, prod. .....................................................16.232 
Taktekking...................................................................43.919 
Talgsmelting................................................................10.110 
Taljeverk, prod. .............................................................28.22 
Talkum, utvinning .......................................................08.990 
Tall, metall, prod. ........................................................25.990 
Tallerkener, papp, prod. ..............................................17.220 
Tamponger, prod.........................................................17.220 
Tang/tare, innsamling .................................................03.111 
Tanker, jern, over 300 l., prod. ....................................25.290 
Tanker, metall, over 300 l., prod. ................................25.290 
Tanker, plast, prod. .....................................................22.230 
Tanks, prod. ................................................................30.400 
Tankskip, bygging........................................................30.111 
Tankvogner, jernbane, prod.........................................30.200 
Tannbørster, elektr., prod............................................27.510 
Tannbørster, ikke-elektr., prod. ...................................32.910 
Tannhjul, prod.............................................................28.150 
Tannhjul, kjeder, prod. ................................................28.150 
Tannhjul, utvekslinger, prod........................................28.150 
Tannkrem, prod...........................................................20.420 
Tannlegeapparatur, prod. ............................................32.500 
Tannleger, praktiserende.............................................86.230 
Tannlegestoler, prod....................................................32.500 
Tannpleiere .................................................................86.900 
Tannproteser, ikke-tilpasset, prod................................32.500 
Tannproteser, prod. .....................................................32.500 
Tannproteser, tilpassing ..............................................86.230 
Tannteknikere .............................................................32.500 
Tantal, bryting.............................................................07.290 
Tape, plast, prod..........................................................22.290 

Tapeholdere, prod. ......................................................28.230 
Tapeter, butikkh. .........................................................47.531 
Tapeter, engrosh..........................................................46.739 
Tapeter, prod...............................................................17.240 
Tapetseringsvirksomhet...............................................43.330 
Tapioka, prod. .............................................................10.620 
Tarmrenserier..............................................................10.110 
Tastaturer, prod...........................................................26.200 
Tatoveringsvirksomhet ................................................96.090 
Taubaner, drift ............................................................49.393 
Tauverk, prod. .............................................................13.940 
Taxametre, prod. .........................................................26.510 
Taxiflyging...................................................................51.100 
Taxikjøring ..................................................................49.320 
Taxisentraler, drift.......................................................52.214 
Te, bearbeiding............................................................10.830 
Te, butikkh. .................................................................47.292 
Te, engrosh..................................................................46.370 
Teaterforestillinger, oppføring.....................................90.012 
Teatre, drift .................................................................90.040 
Teglverk ......................................................................23.320 
Tegnefilm, innspilling ..................................................59.110 
Tegnere .......................................................................90.031 
Teknisk prøving/kontroll .............................................71.200 
Teknisk utstyr, agenturh. .............................................46.140 
Tekniske fagskoler .......................................................85.320 
Teknologiske museer ...................................................91.021 
Tekstbehandlingsmaskiner, prod. ................................28.230 
Tekstiler, agenturh. .....................................................46.160 
Tekstiler, bleking .........................................................13.300 
Tekstiler, bolig-, prod. .................................................13.921 
Tekstiler, butikkh.........................................................47.510 
Tekstiler, designvirks. ..................................................74.101 
Tekstiler, engrosh. .......................................................46.410 
Tekstiler, etterbehandling............................................13.300 
Tekstiler, gummiimpregnert, prod. ..............................22.190 
Tekstiler, plissering......................................................13.300 
Tekstiler, postordreh....................................................47.912 
Tekstiler, pressing........................................................13.300 
Tekstiler, utleie............................................................77.290 
Tekstiler, veving ..............................................................13.2 
Tekstilfibrer, bearbeiding.................................................13.1 
Tekstilfibrer, engrosh...................................................46.769 
Tekstilindustri.....................................................................13 
Tekstilplanter, dyrking.................................................01.110 
Tekstilråvarer, agenturh. .............................................46.110 
Tekstilstoffer, engrosh. ................................................46.410 
Tekstiltrykkerier ..........................................................18.120 
Tekstilvatt, prod. .........................................................17.220 
Teksting av spillefilm...................................................59.120 
Teledirektoratet ...........................................................84.130 
Telefaksapparater, prod...............................................26.300 
Telefaksapparater, rep. ................................................95.120 
Telefon, kommunikasjon ....................................................61 
Telefonanlegg, bygninger, install. ................................43.210 
Telefonanlegg, bygninger, rep. ....................................43.210 
Telefonanlegg, prod.....................................................26.300 
Telefonapparater, butikkh. ..........................................47.420 
Telefonapparater, prod. ...............................................26.300 
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Telefonkataloger, forlegging........................................58.120 
Telefonsvareapparater, prod........................................26.300 
Telegrafvirksomhet.............................................................61 
Telekommunikasjon............................................................61 
Telekommunikasjonsutstyr, butikkh. ...........................47.420 
Telekommunikasjon, fastnett, drift og vedlikehold ......61.100 
Telekommunikasjon, satelittbasert, drift og  
vedlikehold..................................................................61.300 
Telekommunikasjon, trådløs, drift ...............................61.200 
Telekommunikasjonsanlegg, ledningsføring til ............42.220 
Telekommunikasjonsutstyr, engrosh............................46.520 
Telekommunikasjonsutstyr, prod. ................................26.300 
Teleks, kommunikasjon ......................................................61 
Telemateriell, prod. .....................................................26.300 
Teleskoper, prod..........................................................26.700 
Telt, butikkh. ...............................................................47.641 
Telt, prod.....................................................................13.929 
Temaskiner, elektr., prod.............................................27.510 
Tenger, prod................................................................25.730 
Tennisbaner, anlegg ....................................................42.990 
Tennisbaner, utleie ......................................................93.110 
Teppelegging ...............................................................43.330 
Tepper, butikkh. ..........................................................47.532 
Tepper, elektr., prod. ...................................................27.510 
Tepper, engrosh...........................................................46.472 
Tepper, flettematerialer, prod......................................16.290 
Tepper, golv-, prod. .....................................................13.930 
Tepper, rensing............................................................96.010 
Terminaler, edb, prod..................................................26.200 
Termoglass, prod. ........................................................23.120 
Termokanner, prod......................................................25.990 
Termometre, medisinsk, prod. .....................................32.500 
Termometre, prod. ......................................................26.510 
Termosflasker, prod.....................................................32.990 
Termostater, install......................................................33.200 
Termostater, prod........................................................26.510 
Termostatventiler, prod. ..............................................28.140 
Terpentin, mineralsk, prod. .........................................19.200 
Terter, prod. ................................................................10.710 
Tetningsmidler, prod. ..................................................20.300 
Thoriummalm, bryting.................................................07.210 
Tids-/datostempler prod..............................................26.520 
Tidskontrollapparater, prod.........................................26.520 
Tidsmålingsapparater, prod. ........................................26.520 
Tidsskrifter, forlegging.................................................58.140 
Tilbehør, motorsykler, detaljh......................................45.402 
Tilbehør, motorsykler, engrosh. ...................................45.401 
Tilhengere, ikke-landbruk, prod. .................................29.200 
Tilhengere, landbruk, prod. .........................................28.300 
Time-share bygninger, drift .........................................68.209 
Timeplaner, forlegging ................................................58.190 
Tinn, bryting................................................................07.290 
Tinn, prod....................................................................24.430 
Tivoli ...........................................................................93.210 
Toalettartikler, butikkh................................................47.750 
Toalettartikler, engrosh. ..............................................46.450 
Toalettartikler, keramiske, prod...................................23.410 
Toalettartikler, papir, prod. .........................................17.220 
Toalettartikler, plast, prod. ..........................................22.290 

Toalettartikler, porselen, prod. ....................................23.410 
Toalettvesker, engrosh.................................................46.492 
Tobakk, butikkh...........................................................47.260 
Tobakk, dyrking...........................................................01.150 
Tobakk, prod. ..............................................................12.000 
Tobakksvarer, engrosh.................................................46.350 
Togservering................................................................56.101 
Togseter, prod. ............................................................30.200 
Tolking/oversetting .....................................................74.300 
Toll- og avgiftsdirektoratet ..........................................84.110 
Tollvesen .....................................................................84.240 
Tomater, dyrking .........................................................01.130 
Tomatketchup, prod. ...................................................10.840 
Tomter, jordarbeid.......................................................43.120 
Tomter, rydding...........................................................43.120 
Tonerpatroner, prod. ...................................................28.230 
Tonic, prod. .................................................................11.070 
Torghandel ......................................................................47.8 
Torv, stikking...............................................................08.920 
Torvprodukter, prod. ...................................................23.990 
Torvstrø, prod..............................................................23.990 
Totalisatorspill .............................................................92.000 
Trafikkhavner, drift......................................................52.221 
Trafikkreg.utstyr, elektr. prod......................................27.900 
Trafikkreg.utstyr, elektromek., prod ............................30.200 
Trafikkreg.utstyr, mekanisk, prod. ...............................30.200 
Trailere, engrosh..........................................................45.191 
Traktorer, anl., prod ....................................................28.920 
Traktorer, engrosh. ......................................................46.610 
Traktorer, prod. ...........................................................28.300 
Transformatorer, engrosh. ...........................................46.691 
Transformatorer, prod. ................................................27.110 
Transistorer, prod. .......................................................27.900 
Transport, avfall ..............................................................38.1 
Transport, drosjebil......................................................49.320 
Transport, elver og innsjøer .........................................50.300 
Transport, forstadsbane ...............................................49.312 
Transport, gods på vei .................................................49.410 
Transport, hjelpevirksomhet ...............................................52 
Transport, ikke motorisert ...........................................49.392 
Transport, jernbane ............................................................49 
Transport, luft.....................................................................51 
Transport, passasjerer, charterflyg. ..............................51.100 
Transport, ruteflyging, passasjerer...............................51.100 
Transport, rør- .............................................................49.500 
Transport, sporvegsbane..............................................49.312 
Transport, statlig/kommunal adm. ..............................84.130 
Transport, turbil ..........................................................49.392 
Transportbånd, prod....................................................28.229 
Transportcontainere, prod. ..........................................29.200 
Transportforsikring......................................................65.120 
Transportmiddelindustri ................................................29-30 
Transportoppdrag, formidling......................................52.211 
Transportremmer, prod. ..............................................13.960 
Transportsentraler, drift ..............................................52.211 
Trapper, engrosh. ........................................................46.739 
Trapper, ferdige, montering.........................................43.320 
Trapper, metall, prod...................................................25.120 
Trapper, rulle-, install. .................................................43.290 
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Trapper, rulle-, rep.. ....................................................43.290 
Trapper, tre, prod. .......................................................16.232 
Travbaner ....................................................................93.110 
Treartikler, engrosh. ....................................................46.499 
Tredreiere....................................................................16.290 
Treemballasje, prod. ....................................................16.240 
Treflis, prod.................................................................16.100 
Trehjulsykler, metall, prod. .........................................30.920 
Trehjulsykler, plast, prod.............................................32.400 
Treimpregneringsmidler, prod.....................................20.300 
Treimpregneringsvirksomhet .......................................16.100 
Treindustri..........................................................................16 
Trekkvogner, prod. ......................................................30.990 
Trekull, prod. ..............................................................20.140 
Trelast, agenturh. ........................................................46.130 
Trelast, butikkh. ..........................................................47.524 
Trelast, engrosh...........................................................46.732 
Trenere, sport, profesjonelle ........................................85.510 
Treningsdrakter, prod..................................................14.190 
Trepaller, prod. ...........................................................16.240 
Tresko, butikkh............................................................47.721 
Tresko, prod. ...............................................................15.200 
Treull, prod. ................................................................16.100 
Trikotasjestoffer, engrosh. ...........................................46.410 
Trikotasjestoffer, prod. ................................................13.910 
Trikotasjevarer, prod. .........................................................14 
Trillebårer, prod. .........................................................28.229 
Tromler, metall, prod. .................................................25.910 
Tromler, tre, prod........................................................16.240 
Trossamfunn................................................................94.910 
Trucker, prod.................................................................28.22 
Truser, prod.................................................................14.140 
Trygdekontorene .........................................................84.300 
Trygdeordninger underl. off.forv. ................................84.300 
Trykkbeholdere, typegodkjenning ...............................71.200 
Trykkerier, avis-...........................................................18.110 
Trykkerier, bok-...........................................................18.120 
Trykkerimaskiner, prod. ..............................................28.990 
Trykkfarger, prod. .......................................................20.300 
Trykking, metall ..........................................................25.610 
Trykking, tekstiler........................................................13.300 
Trykklåser, prod. .........................................................32.990 
Trykte kretsløp, engrosh. .............................................46.520 
Trær, beskjæring..........................................................01.610 
Tråd, aluminium, prod. ...............................................24.422 
Tråd, bly, prod.............................................................24.430 
Tråd, kobber, prod.......................................................24.440 
Tråd, krom, prod. ........................................................24.450 
Tråd, mangan, prod.....................................................24.450 
Tråd, nikkel, prod........................................................24.450 
Tråd, sink, prod. ..........................................................24.430 
Tråd, tinn, prod. ..........................................................24.430 
Trådsneller, papir, prod...............................................17.290 
Trådsneller, tre, prod...................................................16.290 
Trådvarer, metall, prod. ..............................................25.930 
Trådvev, metall, prod. .................................................25.930 
T-shirts, prod. ..............................................................14.140 
Tuber, metall, prod......................................................25.920 
Tunellboringsmaskiner, prod. ......................................28.920 

Tuneller, anleggsvirks..................................................42.130 
Tuneller, betalings-, drift .............................................52.213 
Turbiltransport ............................................................49.392 
Turbindeler, prod. .......................................................28.110 
Turbiner, prod. ............................................................28.110 
Turbiner, utleie u/betjeningspers. ...............................77.390 
Turisme, statlig/komm. adm. ......................................84.130 
Turistbusstrafikk..........................................................49.392 
Turistbåter, drift ..........................................................50.109 
Turistforeninger...........................................................94.991 
Turistguidevirksomhet.................................................79.902 
Turisthytter, drift.........................................................55.302 
Turistkontorer .............................................................79.901 
Turoperatørvirksomhet................................................79.120 
Tusjer, prod. ................................................................20.590 
TV, nær-TV ..................................................................60.200 
TV-apparater, butikkh..................................................47.430 
TV-apparater, engrosh. ................................................46.432 
TV-apparater, prod. .....................................................26.400 
TV-apparater, rep. .......................................................95.210 
TV-apparater, utleie.....................................................77.290 
TV-apparater, utleie og butikkh. ..................................47.430 
TV-kamera, prod..........................................................26.300 
TV-kommunikasjonsutstyr, utyleie...............................77.390 
TV-programmer, overføring.........................................60.200 
TV-programmer, prod..................................................59.110 
TV, utleie.....................................................................77.390 
Tyggegummi, prod. .....................................................10.820 
Tyll, prod.....................................................................13.990 
Tyverialarmer, elektr., prod.........................................26.300 
Tyverialarmer, engrosh................................................46.694 
Tyverialarmer, kun install. (ikke overvåking). .............43.210 
Tyverialarmer, kun rep. (ikke overvåking)...................43.210 
Tømmer, agenturh.......................................................46.130 
Tømmer, engrosh. .......................................................46.731 
Tømmermåling ............................................................02.400 
Tømrervirksomhet .......................................................41.200 
Tønner, tre, prod. ........................................................16.240 
Tørke blomster, prod. ..................................................32.990 
Tørkeanlegg, papirind., prod. ......................................28.990 
Tørkeanlegg, treindustri, prod. ....................................28.990 
Tørkeapparater, el. hush.br., prod. ..............................27.510 
Tørkemaskiner, hush.bruk, prod..................................27.510 
Tørkemaskiner, vaskerier, prod. ..................................28.940 
Tørkeskap, engrosh......................................................46.431 
Tørket kjøtt, prod. .......................................................10.130 
Tørketromler, butikkh. ................................................47.540 
Tørketromler, engrosh. ................................................46.431 
Tørrelementer, prod. ...................................................27.200 
Tørrfisk, prod. .............................................................10.201 
Tørrklosetter, vedlikehold............................................37.000 
Tørrmelk, prod. ...........................................................10.510 
Tøy, brukt, butikkh. .....................................................47.792 
Tårn, metall, prod........................................................25.110 
 
U 
Ukeblad, forlegging. ....................................................58.140 
Ukeblad, trykking ........................................................18.120 
Ull, karding..................................................................13.100 
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Ultralydapparater, prod. ..............................................26.600 
Ulykkesforsikring .........................................................65.120 
Underbenklær, prod.....................................................14.140 
Undergrunnsbaner, anlegg ..........................................42.120 
Undergrunnsbaner, trafikk...........................................49.312 
Underskjørt, prod. .......................................................14.140 
Understellsbehandl., motorvogner ...............................45.200 
Undervisning ......................................................................85 
Undervisningsdirektørene............................................84.120 
Ungdomsklubber .........................................................88.914 
Ungdomsorganisasjoner...............................................94.991 
Ungdomsskoler ............................................................85.201 
Uniformer, engrosh......................................................46.421 
Uniformer, prod...........................................................14.120 
Universiteter ................................................................85.421 
Universitetsbiblioteker .................................................91.012 
Ur, butikkh. .................................................................47.771 
Ur, engrosh..................................................................46.481 
Ur, prod. ......................................................................26.520 
Ur, reparasjon..............................................................95.250 
Uranmalm, bryting ......................................................07.210 
Urea, prod. ..................................................................20.150 
Urglass, prod. ..............................................................23.190 
Urinaler, keramiske, prod. ...........................................23.410 
Urkasser, prod. ............................................................26.520 
Urmakerforretninger....................................................47.771 
Urremmer, ikke metall, prod. ......................................15.120 
Urremmer, metall, prod...............................................32.130 
Urtete, prod. ................................................................10.830 
Urverk, prod. ...............................................................26.520 
Utendørsbelysning, prod..............................................27.400 
Utenriks sjøfart, gods...................................................50.201 
Utenriks sjøfart, passasjerer .........................................50.101 
Utenriksdepartementet ................................................84.210 
Utfresing, metallemner, kontraktb. ..............................25.620 
Utgraving, tomter ........................................................43.120 
Utladningslamper, elektr., prod. ..................................27.400 
Utleie, arbeidskraft ......................................................78.200 
Utleie, arbeidsstillaser u/pers. .....................................77.320 
Utleie, avfallscontainere, hush. ........................................38.1 
Utleie, beboelsesbrakker ..............................................77.390 
Utleie, bekledningsartikler...........................................77.290 
Utleie, blomster og planter ..........................................77.290 
Utleie, boreplattformer u/pers. ....................................77.390 
Utleie, busser ...............................................................77.120 
Utleie, bygge- og anl.mask. m/pers..............................43.990 
Utleie, bygge- og anl.mask. u/pers...............................77.320 
Utleie, campingbiler.....................................................77.390 
Utleie, campingvogner.................................................77.390 
Utleie, containere, transport ........................................77.390 
Utleie, DVD-er .............................................................77.220 
Utleie, edb-maskiner....................................................77.330 
Utleie, egen fast eiendom ............................................68.209 
Utleie, elektriske apparater..........................................77.290 
Utleie, elektron. utstyr, hush.bruk ...............................77.290 
Utleie, entreprenørmateriell m/pers ............................43.990 
Utleie, entreprenørmateriell u/pers. ............................77.320 
Utleie, ferieboliger .......................................................68.310 
Utleie, fiskerettigheter .................................................93.299 

Utleie, fotokopimaskiner..............................................77.330 
Utleie, fritidsbåter m/besetning .....................................50.10 
Utleie, fritidsbåter u/besetning ....................................77.210 
Utleie, "gjør-det-selv" maskiner ....................................77.290 
Utleie, glass .................................................................77.290 
Utleie, grammofonplater..............................................77.220 
Utleie, gruvedriftsutstyr u/fører...................................77.390 
Utleie, gullvarer ...........................................................77.290 
Utleie, hush. apparater ................................................77.290 
Utleie, jaktrettigheter...................................................93.299 
Utleie, jordbruksarealer ...............................................68.209 
Utleie, jordbrukseiendommer ......................................68.209 
Utleie, kanoer ..............................................................77.210 
Utleie, kjøkkenutstyr....................................................77.290 
Utleie, klær ..................................................................77.290 
Utleie, kontormaskiner ................................................77.330 
Utleie, kontrollutstyr u/betj. ........................................77.390 
Utleie, kostymer...........................................................77.290 
Utleie, kraner...............................................................43.990 
Utleie, landbruksmaskiner m/betj................................01.610 
Utleie, landbruksmaskiner u/betj.................................77.310 
Utleie, landtransportmateriell u/fører..........................77.390 
Utleie, langtids-, møbl. boliger.....................................68.209 
Utleie, lastebiler m/fører .............................................49.410 
Utleie, lastebiler u/fører ..............................................77.120 
Utleie, liggestoler.........................................................93.299 
Utleie, luftfartøyer m/besetning...................................51.100 
Utleie, luftfartøyer u/besetning....................................77.350 
Utleie, lysanlegg ..........................................................77.290 
Utleie, lystbåter ...........................................................77.210 
Utleie, lærvarer............................................................77.290 
Utleie, matter til butikker ............................................77.390 
Utleie, motorer ............................................................77.390 
Utleie, motorsykler ......................................................77.390 
Utleie, musikkinstrumenter..........................................77.290 
Utleie, møbler ..............................................................77.290 
Utleie, måleutstyr u/betj.pers ......................................77.390 
Utleie, næringseiendommer .........................................68.209 
Utleie, oljeutv.utstyr u/betj.pers ..................................77.390 
Utleie, paller ................................................................77.390 
Utleie, partytelt............................................................77.390 
Utleie, paviljonger .......................................................77.390 
Utleie, personbiler m/fører ..........................................49.320 
Utleie, personbiler u/fører ...........................................77.110 
Utleie, postbokser ........................................................53.100 
Utleie, prof. kommunikasjonsutstyr .............................77.390 
Utleie, prof. radioutstyr ...............................................77.390 
Utleie, prof. tv-utstyr ...................................................77.390 
Utleie, radioer..............................................................77.290 
Utleie, reklameplass.....................................................73.120 
Utleie, rekvisitter .........................................................77.290 
Utleie, ridehester .........................................................77.390 
Utleie, rom, turister ............................................................55 
Utleie, sandsugere .......................................................77.320 
Utleie, sceneutstyr .......................................................77.290 
Utleie, sjøtransportmateriell ........................................77.340 
Utleie, skip m/besetning .....................................................50 
Utleie, skip u/besetning ...............................................77.340 
Utleie, skogbruksmask. u/betj.pers. .............................77.310 
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Utleie, skrivemaskiner .................................................77.330 
Utleie, smykker............................................................77.290 
Utleie, spilleautomater ................................................77.390 
Utleie, sportsfiskeutstyr ...............................................93.299 
Utleie, sportsutstyr ......................................................77.210 
Utleie, stillaser m/oppsetting.......................................43.990 
Utleie, stillaser u/oppsetting........................................77.320 
Utleie, sykler................................................................77.210 
Utleie, sølvvarer...........................................................77.290 
Utleie, tekstiler ............................................................77.290 
Utleie, transportcontainere ..........................................77.390 
Utleie, turbiner u/betj.pers. .........................................77.390 
Utleie, TV-apparater ....................................................77.290 
Utleie, vannsykler ........................................................93.292 
Utleie, verkstedmask. u/betj.pers. ...............................77.390 
Utleie, videofilm/-kassetter .........................................77.220 
Utleie, videospillere .....................................................77.290 
Utleie, vitenskapelig utstyr u/pers. ..............................77.390 
Utlendingsdirektoratet.................................................84.110 
Utluftingsanlegg, rengjøring ........................................81.220 
Utstikking, fast eiendom..............................................41.109 
Utstillinger, kunst- .......................................................91.021 
Utstillingsaktiviteter ellers ...........................................82.300 
Utstillingshaller, drift...................................................82.300 
Utstillingslokaler, innretning .......................................73.110 
Utstillingsmontre, prod................................................31.010 
Utstopping av dyr ........................................................32.990 
Utstyrsvarer, butikkh. ..................................................47.510 
Utstyrsvarer, engrosh...................................................46.410 
Utstyrsvarer, postordreh. .............................................47.912 
Utstøtningsventiler, motorer, skip, prod. .....................28.110 
Utvekslinger, prod. ......................................................28.150 
 
V 
Vaksiner, prod. ............................................................21.200 
Vaksinering, smolt ...........................................................03.2 
Vaktmestervirksomhet .................................................81.101 
Vakttjeneste, privat......................................................80.100 
Vakuumpumper, prod..................................................28.130 
Valsemaskiner, prod. ...................................................28.290 
Valser for metall, prod.................................................28.910 
Valsing, metall.............................................................25.500 
Valutamekling .............................................................66.190 
Vanadium, bryting.......................................................07.290 
Vandrerhjem, drift .......................................................55.201 
Vanførehjem................................................................87.101 
Vann, distribusjon........................................................36.000 
Vann, oppsamling........................................................36.000 
Vann, rensing ..............................................................36.000 
Vannanlegg, anleggsvirks. ...........................................42.210 
Vannforsyning .............................................................36.000 
Vannhjul, prod.............................................................28.110 
Vanningsanlegg, drift ..................................................01.610 
Vannkvalitet, målinger ................................................71.200 
Vannmeloner, dyrking .................................................01.130 
Vannsykler, utleie ........................................................93.292 
Varebiler, detaljh. ........................................................45.112 
Varebiler, engrosh. ......................................................45.111 
Varebiler, prod. ...........................................................29.100 

Vareprøver, distribusjon ..............................................73.110 
Varme-/energikonsulenter...........................................71.121 
Varmeanlegg, elektr., install. .......................................43.210 
Varmeanlegg, elektr., rep.............................................43.210 
Varmeanlegg, engrosh. ................................................46.740 
Varmeapp., el. hush.bruk, prod. ..................................27.510 
Varmeapp., ikke-el., prod. ...........................................27.520 
Varmeforsyning ...........................................................35.300 
Varmeisol., keram. prod., prod. ...................................23.200 
Varmeisolering, bygg ...................................................43.290 
Varmemålere, prod......................................................26.510 
Varmeplater, el., hush., prod. ......................................27.510 
Varmtvannsforsyning...................................................35.300 
Vaselin, prod. ..............................................................19.200 
Vask/polering biler ......................................................45.200 
Vaskefat, metall, prod..................................................25.990 
Vaskekluter, prod. .......................................................13.921 
Vaskekummer, engrosh................................................46.739 
Vaskekummer, keramiske, prod...................................23.420 
Vaskemaskin for biler, engrosh. ...................................46.694 
Vaskemaskiner, butikkh...............................................47.540 
Vaskemaskiner, engrosh. .............................................46.431 
Vaskemaskiner, hush. bruk, prod.................................27.510 
Vaskemaskiner, vaskerier, prod. ..................................28.940 
Vaskemidler, prod. ......................................................20.410 
Vaskerivirksomhet .......................................................96.010 
Vatt, medisinsk prep., prod..........................................21.200 
Vattepper, prod. ..........................................................13.921 
Veddeløpsbaner, drift ..................................................93.110 
Veddeløpsstaller ..........................................................93.190 
Veger, anleggsvirks. .....................................................42.110 
Veger, feiing/spyling ...................................................81.299 
Veger, rådgiv. ing.virks. ...............................................71.121 
Vegetabilske oljer, raff., prod.......................................10.413 
Vegetabilske oljer, rå, prod. .........................................10.412 
Veggbekledning, plast, prod. .......................................22.230 
Veggbekledning, tre, oppsetting ..................................43.320 
Veggfliser, keramikk, prod...........................................23.310 
Veghjelp ......................................................................52.219 
Vegoppmerking ...........................................................42.110 
Vegskilt, metall, prod...................................................25.990 
Vekselstrømsgeneratorer, ikke for kjøretøyer, prod. ....27.110 
Vekselstrømsgeneratorer, motorer, prod......................29.310 
Vekselstrømsmotorer, prod..........................................27.110 
Vekstbedrifter ..............................................................88.994 
Vekter, prod.................................................................28.290 
Velferdsorganisasjoner.................................................88.995 
Ventilasjonsanl., ind. bruk, prod. .................................28.250 
Ventilasjonskanaler, rengjøring ...................................81.220 
Ventilasjonsteknikk, bygg ............................................71.121 
Ventilatorer, hush. bruk, prod. ....................................27.510 
Ventiler, prod. .............................................................28.140 
Verdensbanken ............................................................99.000 
Verdipapirbørser..........................................................66.110 
Verdipapirfondenes forv. selskaper..............................66.300 
Verdipapirsentralen .....................................................66.110 
Verditransport .............................................................80.100 
Verktøy, butikkh. .........................................................47.522 
Verktøy, engrosh..........................................................46.740 
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Verktøy, hånd-, prod....................................................25.730 
Verktøy, maskin-, engrosh. ..........................................46.620 
Verktøy, maskin-, prod. ...................................................28.4 
Verktøy, maskin-, utleie ...............................................77.390 
Vermouth, prod. ..........................................................11.040 
Vesker, butikkh............................................................47.722 
Vester av trikotasje, prod. ............................................14.390 
Veterinærtjenester .......................................................75.000 
Vevstoler, prod. ...........................................................28.940 
Viadukter, anlegg ........................................................42.130 
Vibrasjonsisolering, bygg .............................................43.290 
Videoapparater, butikkh. .............................................47.430 
Videodistribusjon.........................................................59.130 
Videofilmer, butikkh. ...................................................47.630 
Videofilmer, kopiering .................................................18.200 
Videofilmer, uinnspilte, prod. ......................................26.800 
Videokamera, butikkh..................................................47.430 
Videokamera, engrosh. ................................................46.434 
Videokamera, prod. .....................................................26.400 
Videokamera, rep. .......................................................95.210 
Videokamera, utleie.....................................................77.220 
Videokassetter, butikkh................................................47.630 
Videokassetter, engrosh. ..............................................46.433 
Videoopptak, reproduksjon..........................................18.200 
Videoovervåkingsutstyr, prod. .....................................26.300 
Videoproduksjon..........................................................59.110 
Videospill, butikkh.......................................................47.410 
Videospill, prod. ..........................................................26.400 
Videospillkonsoller, prod. ............................................26.400 
Videregående skoler ........................................................85.3 
Vikarbyråer..................................................................78.200 
Viltkjøtt, butikkh..........................................................47.220 
Viltkjøtt, engrosh. ........................................................46.320 
Viltoppdrett .................................................................01.490 
Vimpler, prod. .............................................................13.929 
Vin, butikkh. ................................................................47.251 
Vin, engrosh. ...............................................................46.341 
Vin, prod......................................................................11.020 
Vin, frukt-, prod...........................................................11.030 
Vindjakker, prod. .........................................................14.130 
Vindmøller, prod. ........................................................28.110 
Vinduer, engrosh. ........................................................46.739 
Vinduer, innsetting ......................................................43.320 
Vinduspussing..............................................................81.220 
Vindusrammer, cell.sement, prod. ...............................23.650 
Vindusrammer, metall, prod. .......................................25.120 
Vindusrammer, plast, prod. .........................................22.230 
Vindusrammer, tre, prod. ............................................16.232 
Vindusviskere, kj.tøy, prod. .........................................29.310 
Vineddik, prod. ............................................................10.840 
Vinger, luftfartøyer, prod.............................................30.300 
Vintersportsanlegg, drift ..............................................93.110 
Vintersportsklubber .....................................................93.120 
Vinylacetat, prod. ........................................................20.160 
Vinylklorid, prod..........................................................20.160 
Vitaminer, prod. ..........................................................21.200 
Vitenskapelig utstyr, utleie ..........................................77.390 
Voks, prod. ..................................................................20.410 
Vulkanisering...............................................................22.110 

VVS-arbeid...................................................................43.220 
VVS-artikler, butikkh. ..................................................47.529 
VVS-artikler, engrosh...................................................46.739 
Væsker, transport via rørledninger...............................49.500 
Væskestandsmålere, prod. ...........................................26.510 
Våpen, butikkh. ...........................................................47.789 
Våpen, prod. ................................................................25.400 
 
W 
Web-design..................................................................62.010 
Web-hosting ................................................................63.110 
Web-portaldrift ............................................................63.120 
Whisky, prod. ..............................................................11.010 
White spirit, prod.........................................................19.200 
 
Y 
Yoghurt, prod. .............................................................10.510 
Yrkessammenslutninger...............................................94.120 
Yttertøy, prod. .............................................................14.130 
 
Z 
Zoologiske hager..........................................................91.040 
 
Ø 
Økologiske organisasjoner ...........................................94.991 
Øl, engrosh. .................................................................46.349 
Øl, prod. ......................................................................11.050 
Ølhaller, drift...............................................................56.301 
Ørepropper, prod.........................................................32.990 
Østersyngel, prod.........................................................03.212 

 Å 
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I 

(Acts whose publication is obligatory) 

REGULATION (EC) No 1893/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL


of 20 December 2006


establishing the statistical classification of economic activities NACE Revision 2 and amending

Council Regulation (EEC) No 3037/90 as well as certain EC Regulations on specific statistical domains


(Text with EEA relevance)


THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL OF THE 
EUROPEAN UNION, 

Having regard to the Treaty establishing the European Commu
nity, and in particular Article 285(1) thereof, 

Having regard to the proposal from the Commission, 

Having regard to the opinion of the European Central Bank (1), 

Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 
of the Treaty (2), 

Whereas: 

(1)	 Council Regulation (EEC) No 3037/90 (3) established the 
statistical classification of economic activities in the 
European Community (hereinafter referred to as ‘NACE 
Rev. 1’ or ‘NACE Rev. 1.1’). 

(2)	 In order to reflect the technological development and 
structural changes of the economy, an up-to-date classifica
tion, called NACE Revision 2, should be established 
(hereinafter referred to as ‘NACE Rev. 2’). 

(3)	 An up-to-date classification such as NACE Rev. 2 is central 
to the Commission's ongoing efforts to modernise the 
production of Community statistics; it is expected to 
contribute, through more comparable and relevant data, to 
better economic governance at both Community and 
national level. 

(4)	 In order to function, the internal market requires statistical 
standards applicable to the collection, transmission and 
publication of national and Community statistics so that 
businesses, financial institutions, governments and all other 
operators in the internal market can have access to reliable 
and comparable statistical data. To this end, it is vital that 
the various categories for classifying activities in the 

(1) OJ C 79, 1.4.2006, p. 31. 
(2) Opinion of the European Parliament of 12 October 2006 (not yet 

published in the Official Journal) and the Council Decision of 
19 December 2006. 

(3) OJ L 293, 24.10.1990, p. 1. Regulation as last amended by 
Regulation (EC) No 1882/2003 of the European Parliament and of 
the Council (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1.). 

Community be interpreted uniformly in all the Member 
States. 

(5)	 Reliable and comparable statistics are necessary to enable 
businesses to assess their competitiveness, and are useful to 
the Community institutions in preventing distortions of 
competition. 

(6)	 The establishment of a revised common statistical classifi
cation of economic activities does not oblige Member States 
to collect, publish or supply data. Only if the Member States 
use activity classifications linked to the Community 
classification is it possible to provide integrated information 
with the reliability, speed, flexibility and degree of detail 
required for the management of the internal market. 

(7)	 Provision should be made for the Member States to be able, 
in order to meet national requirements, to integrate into 
their national classifications additional categories based on 
the statistical classification of economic activities in the 
Community. 

(8)	 The international comparability of economic statistics 
requires that the Member States and the Community 
institutions use classifications of economic activities which 
are directly linked to the International Standard Industrial 
Classification of all economic activities (ISIC) Rev. 4, as 
adopted by the Statistical Commission of the United 
Nations. 

(9)	 Use of the classification of economic activities in the 
Community requires that the Commission be assisted by 
the Statistical Programme Committee set up by Coun
cil Decision 89/382/EEC, Euratom (4) in particular as 
regards: the examination of problems arising from 
implementation of NACE Rev. 2; ensuring a fully 
coordinated transition from NACE Rev. 1 to NACE Rev. 2; 
and, the preparation of future amendments to NACE Rev. 2. 

(4) OJ L 181, 28.6.1989, p. 47. 
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(10)	 Council Regulation (EEC) No 2186/93 (1) established a 
common framework for setting up statistical business 
registers with harmonised definitions, characteristics, scope 
and updating procedures. 

(11)	 The establishment of a revised statistical classification of 
economic activities makes it necessary to modify specific
ally various references to NACE Rev. 1 as well as to amend a 
number of relevant instruments. It is therefore necessary to 
amend the following instruments: Regulation (EEC) 
No 3037/90; Council Regulation (EEC) No 3924/91 of 
19 December 1991 on the establishment of a Community 
survey of industrial production (2); Council Regulation (EC, 
Euratom) No 58/97 of 20 December 1996 concerning 
structural business statistics (3); Council Regulation (EC) 
No 1165/98 of 19 May 1998 concerning short term 
statistics (4); Council Regulation (EC) No 1172/98 of 
25 May 1998 on statistical returns in respect of the 
carriage of goods by road (5); Council Regulation (EC) 
No 530/1999 of 9 March 1999 concerning structural 
statistics on earnings and on labour costs (6); Regulation 
(EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the 
Council of 25 November 2002 on waste statistics (7); 
Regulation (EC) No 450/2003 of the European Parliament 
and of the Council of 27 February 2003 concerning the 
labour cost index (8); Regulation (EC) No 48/2004 of the 
European Parliament and of the Council of 5 December 
2003 on the production of annual Community statistics on 
the steel industry for the reference years 2003-2009 (9); 
Regulation (EC) No 808/2004 of the European Parliament 
and of the Council of 21 April 2004 concerning 
Community statistics on the information society (10); and, 
Regulation (EC) No 1552/2005 of the European Parliament 
and of the Council of 7 September 2005 on statistics 
relating to vocational training in enterprises (11). 

(12)	 A number of Community instruments need to be amended, 
according to the specific procedures applicable to them, 
before transition to NACE Rev. 2, namely: Council 
Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the 

(1) OJ L 196, 5.8.1993, p. 1. Regulation as last amended by Regulation 
(EC) No 1882/2003. 

(2) OJ L 374, 31.12.1991, p. 1. Regulation as amended by Regulation 
(EC) No 1882/2003. 

(3) OJ L 14, 17.1.1997, p. 1. Regulation as last amended by Regulation 
(EC) No 1882/2003. 

(4) OJ L 162, 5.6.1998, p. 1. Regulation as last amended by Regulation 
(EC) No 1503/2006 of the European Parliament and of the Council 
(OJ L 281,12.10.2006, p. 15). 

(5) OJ L 163, 6.6.1998, p. 1. Regulation as last amended by Regulation 
(EC) No 1882/2003. 

(6) OJ L 63, 12.3.1999, p. 6. Regulation as last amended by Regulation 
(EC) No 1882/2003. 

(7) OJ L 332, 9.12.2002, p. 1. Regulation as last amended by 
Commission Regulation (EC) No 783/2005 (OJ L 131, 25.5.2005, 
p. 38). 

(8) OJ L 69, 13.3.2003, p. 1. 
(9) OJ L 7, 13.1.2004, p. 1. 
(10) OJ L 143, 30.4.2004, p. 49. 
(11) OJ L 255, 30.9.2005, p. 1. 

European system of national and regional accounts in the 
Community (12); Regulation (EC) No 138/2004 of the 
European Parliament and of the Council of 5 December 
2003 on the economic accounts for agriculture in the 
Community (13); and Regulation (EC) No 184/2005 of the 
European Parliament and the Council of 12 January 2005 
on Community statistics concerning balance of payments, 
international trade in services and foreign direct invest
ment (14). 

(13)	 The measures necessary for the implementation of this 
Regulation should be adopted in accordance with Council 
Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the 
procedures for the exercise of implementing powers 
conferred on the Commission (15). 

(14)	 In particular, power should be conferred on the Commis
sion to amend or supplement NACE Rev. 2 in order to take 
account of technological or economic developments or to 
align it with other economic and social classifications. Since 
these measures are of general scope and designed to amend 
non-essential elements of this Regulation or to supplement 
this Regulation by the addition of new non-essential 
elements, they should be adopted in accordance with the 
regulatory procedure with scrutiny provided for in 
Article 5a of Decision 1999/468/EC. 

(15)	 Since the objective of this Regulation, namely the creation 
of common statistical standards that permit the production 
of harmonised data, cannot be sufficiently achieved by the 
Member States and can therefore be better achieved at 
Community level, the Community may adopt measures, 
in accordance with the principle of subsidiarity as set out in 
Article 5 of the Treaty. In accordance with the principle of 
proportionality, as set out in that Article, this Regulation 
does not go beyond what is necessary to achieve that 
objective. 

(16)	 The Statistical Programme Committee has been consulted, 

HAVE ADOPTED THIS REGULATION: 

SECTION I 

GENERAL PROVISIONS 

Article 1 

Subject matter and scope 

1. This Regulation establishes a common statistical classifica
tion of economic activities in the European Community, 
hereinafter referred to as ‘NACE Rev. 2’. This classification 
ensures that Community classifications are relevant to the 

(12) OJ L 310, 30.11.1996, p. 1. Regulation as last amended by Regulation 
(EC) No 1267/2003 of the European Parliament and of the Council 
(OJ L 180, 18.7.2003, p. 1). 

(13) OJ L 33, 5.2.2004, p. 1. Regulation as amended by Commission 
Regulation (EC) No 909/2006 (OJ L 168, 21.6.2006, p. 14). 

(14) OJ L 35, 8.2.2005, p. 23. Regulation as amended by Commission 
Regulation (EC) No 602/2006 (OJ L 106, 19.4.2006, p. 10). 

(15) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. Decision as amended by Decision 
2006/512/EC (OJ L 200, 22.7.2006, p. 11). 
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economic reality and enhances the comparability of national, 
Community and international classifications and, hence, of 
national, Community and international statistics. 

2. This Regulation shall apply only to the use of the 
classification for statistical purposes. 

Article 2 

NACE Rev. 2 

1. NACE Rev. 2 shall include: 

(a)	 a first level consisting of headings identified by an 
alphabetical code (sections); 

(b)	 a second level consisting of headings identified by a two
digit numerical code (divisions); 

(c)	 a third level consisting of headings identified by a three
digit numerical code (groups); and 

(d)	 a fourth level consisting of headings identified by a four
digit numerical code (classes). 

2. NACE Rev. 2 is set out in Annex I. 

Article 3 

Use of NACE Rev. 2 

The Commission shall use NACE Rev. 2 for all statistics classified 
according to economic activities. 

Article 4 

National classifications of economic activities 

1. Member States' statistics presented according to economic 
activities shall be produced using NACE Rev. 2 or a national 
classification derived therefrom. 

2. The national classification may introduce additional head
ings and levels and a different coding may be used. Each of the 
levels, except for the highest, shall consist of either the same 
headings as the corresponding NACE Rev. 2 level or headings 
constituting an exact breakdown thereof. 

3. Member States shall forward to the Commission, for its 
approval prior to their publication, the drafts defining or 
modifying their national classifications. The Commission shall 
check the conformity of these drafts with paragraph 2 within 
two months. The Commission shall transmit the approved 
national classification to the other Member States for informa
tion. The Member States' national classifications shall include a 
table of correspondence between the national classifications and 
NACE Rev. 2. 

4. In the event of incompatibility between certain NACE Rev. 2 
headings and the national economic structure, the Commission 
may authorise a Member State to use an aggregation of NACE 
Rev. 2 headings in a specific sector. 

To obtain such an authorisation, the Member State concerned 
must provide the Commission with all the necessary information 

to consider its request. The Commission shall decide within 
three months. 

However, notwithstanding the provisions of paragraph 2, such 
an authorisation shall not entitle the Member State concerned to 
subdivide the aggregated headings in a way different from NACE 
Rev. 2. 

5. The Commission shall, together with the Member State 
concerned, periodically review the authorisations granted under 
paragraph 4 to verify whether they remain justified. 

Article 5 

Commission activities 

The Commission, in cooperation with the Member States, shall 
ensure the dissemination, maintenance and promotion of NACE 
Rev. 2, in particular by: 

(a)	 drafting, updating and publishing explanatory notes for 
NACE Rev. 2; 

(b)	 drawing up and publishing guidelines for classifying 
statistical units in accordance with NACE Rev. 2; 

(c)	 publishing correspondence tables between NACE Rev. 1.1 
and NACE Rev. 2 and between NACE Rev. 2 and NACE 
Rev. 1.1; and 

(d)	 working to improve consistency with other social and 
economic classifications. 

Article 6 

Implementing measures 

1. The following measures for implementing NACE Rev. 2 shall 
be adopted in accordance with the regulatory procedure referred 
to in Article 7(2): 

(a)	 decisions required in case of problems arising from 
implementation of NACE Rev. 2, including the assignment 
of economic activities to specific classes; and 

(b)	 technical measures ensuring a fully coordinated transition 
from NACE Rev. 1.1 to NACE Rev. 2, especially with respect 
to issues related to breaks in time series, including double 
reporting and back-casting of time series. 

2. Measures relating to NACE Rev. 2 with a view to amending 
or supplementing non-essential elements of this Regulation, 
which are designed for the following purposes, shall be adopted 
in accordance with the regulatory procedure with scrutiny 
referred to in Article 7(3): 

(a)	 to take account of technological or economic develop
ments; or 

(b)	 to align it with other economic and social classifications. 

3. Consideration shall be given to the principle that the 
benefits of updating NACE Rev. 2 must outweigh its costs, and to 
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the principle that additional costs and burdens remain within a 
reasonable limit. 

Article 7 

Committee 

1. The Commission shall be assisted by the Statistical 
Programme Committee, established by Decision 89/382/EEC, 
Euratom. 

2. Where reference is made to this paragraph, the procedure 
laid down in Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall 
apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof. 

The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC 
shall be set at three months. 

3. Where reference is made to this paragraph, the procedure 
laid down in Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/ 
468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 
thereof. 

Article 8 

Implementation of NACE Rev. 2 

1. Statistical units referred to in business registers, as set up 
according to Regulation (EEC) No 2186/93, shall be classified 
according to NACE Rev. 2. 

2. Statistics referring to economic activities performed from 
1 January 2008 onwards shall be produced by Member States 
using NACE Rev. 2 or with a national classification derived 
therefrom pursuant to Article 4. 

3. By way of derogation from paragraph 2, short-term statistics 
governed by Regulation (EC) No 1165/98 and the labour-cost 
index governed by Regulation (EC) No 450/2003 shall be 
produced using NACE Rev. 2 from 1 January 2009. 

4. The provision of paragraph 2 shall not apply for the 
production of the following statistics: 

(a)	 national accounts statistics under Regulation (EC) No 2223/ 
96; 

(b)	 economic accounts for agriculture under Regulation (EC) 
No 138/2004; and 

(c)	 statistics concerning balance of payments, international 
trade in services and foreign direct investment under 
Regulation (EC) No 184/2005. 

SECTION II 

AMENDMENTS TO RELATED ACTS 

Article 9 

Amendments to Regulation (EEC) No 3037/90 

Articles 3, 10, and 12 of Regulation (EEC) No 3037/90 shall be 
deleted. 

Article 10 

Amendments to Regulation (EEC) No 3924/91 

Regulation (EEC) No 3924/91 is hereby amended as follows: 

(1) ‘NACE Rev. 1’ shall be replaced by ‘NACE Rev. 2’
throughout the text. 

(2) Article 2(1) shall be replaced by the following: 

‘1. The field covered by the survey referred to in Article 1 
shall be that of the activities in sections B and C of the 
classification of economic activities in the European Com
munity (NACE Rev. 2).’. 

Article 11 

Amendments to Regulation (EC, Euratom) No 58/97 

Regulation (EC, Euratom) No 58/97 is hereby amended as 
follows: 

(1)	 ‘NACE Rev. 1’ shall be replaced by ‘NACE Rev. 2’
throughout the text and annexes with the exception of 
Annex 1, Section 10 ‘Reports and pilot studies’, Annex 3, 
Section 5 ‘First reference year’ and Annex 3, Section 9 
‘Reports and pilot studies’ where the reference to ‘NACE 
Rev. 1’ is maintained. 

(2)	 Article 3(1) shall be replaced by the following: 

‘1. This Regulation shall cover all market activities in 
Sections B to N and P to S of the statistical classification of 
economic activities in the European Community 
(NACE Rev. 2).’. 

(3)	 The Annexes shall be amended in accordance with Annex II 
to this Regulation. 

Article 12 

Amendment to Regulation (EC) No 1165/98 

Regulation (EC) No 1165/98 is hereby amended as follows: 

(1)	 Article 2(1) shall be replaced by the following: 

‘1. This Regulation shall apply to all market activities in 
Sections B to N and P to S of the statistical classification of 
economic activities in the European Community (NACE 
Rev. 2).’. 

(2)	 In Article 17, the following points shall be added: 

‘(k)	 the first base year to be applied for time series in 
NACE Rev. 2; 

(l)	 for time series prior to 2009, to be transmitted 
according to NACE Rev. 2, the level of detail, the form, 
the first reference period, and the reference period.’. 

(3)	 The Annexes shall be amended in accordance with Annex III 
to this Regulation. 
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Article 13 

Amendment to Regulation (EC) No 1172/98 

In Regulation (EC) No 1172/98, the terms: ‘NACE Rev. 1’ and 
‘NACE Rev. 1.1’ shall be replaced by ‘NACE Rev. 2’ throughout 
the text and the annexes. 

Article 14 

Amendment to Regulation (EC) No 530/1999 

Regulation (EC) No 530/1999 is hereby amended as follows: 

(1) ‘NACE Rev. 1’ shall be replaced by ‘NACE Rev. 2’
throughout the text. 

(2) In Article 3: 

(a)	 paragraph 1 shall be replaced by the following: 

‘1. The statistics shall cover all economic activities 
defined in sections B (Mining and quarrying), C 
(Manufacturing), D (Electricity, gas, steam and air con
ditioning supply), E (Water supply; sewerage, waste 
management and remediation activities), F (Construc
tion), G (Wholesale and retail trade; repair of motor 
vehicles and motorcycles), H (Transportation and 
storage), I (Accommodation and food service activ
ities), J (Information and communication activities), 
K (Financial and insurance activities), L (Real estate 
activities), M (Professional, scientific and technical 
activities), N (Administrative and support service 
activities), P (Education), Q (Human health and social 
work activities), R (Arts, entertainment and recreation 
activities) and S (Other service activities) of the 
statistical classification of economic activities in the 
European Community (NACE Rev. 2).’; 

(b)	 paragraph 2 shall be deleted. 

Article 15 

Amendment to Regulation (EC) No 2150/2002 

Regulation (EC) No 2150/2002 is hereby amended as follows: 

(1)	 ‘NACE Rev. 1’ and ‘NACE Rev. 1.1’ shall be replaced by 
‘NACE Rev. 2’ throughout the text and annexes. 

(2)	 Annex I to Regulation (EC) No 2150/2002 shall be 
amended in accordance with Annex IV to this Regulation. 

Article 16 

Amendment to Regulation (EC) No 450/2003 

Regulation (EC) No 450/2003 is hereby amended as follows: 

(1)	 ‘NACE Rev. 1’ shall be replaced by ‘NACE Rev. 2’
throughout the text. 

(2)	 Article 3 shall be replaced by the following: 

‘Article 3 

Scope 

1. This Regulation shall apply to all activities defined in 
sections B to S of NACE Rev. 2. 

2. The inclusion of economic activities defined by NACE 
Rev. 2 sections O to S in the scope of this Regulation shall 
be determined in accordance with the procedure referred to 
in Article 12(2), taking into account the feasibility studies 
defined in Article 10.’. 

(3)	 Article 5 shall be replaced by the following: 

‘Article 5 

Frequency and back data 

1. The data for the LCI shall first be compiled according 
to NACE Rev. 2 for the first quarter of 2009, and thereafter 
for each quarter (ending on 31 March, 30 June, 
30 September and 31 December of each year). 

2. Back data from the first quarter of 2000 to the fourth 
quarter of 2008 shall be made available by the Member 
States. The back data shall be provided for each of the 
NACE Rev. 2 sections B to N and for the labour cost items 
mentioned in Article 4(1).’. 

(4)	 Article 6(3) shall be replaced by the following: 

‘3. The back data referred to in Article 5 shall be 
transmitted to the Commission (Eurostat) at the same time 
as the LCI for the first quarter of 2009.’. 

(5)	 In Article 11 point (c) shall be replaced by the following: 

‘(c)	 inclusion of NACE Rev. 2 sections O to S (Article 3);’. 

Article 17 

Amendment to Regulation (EC) No 48/2004 

The first paragraph of Article 3 of Regulation (EC) No 48/2004 
shall be replaced by the following: 

‘This Regulation shall cover data on the steel industry, which is 
defined as group 24.1 of the statistical classification of economic 
activities in the European Community (NACE Rev. 2).’. 

Article 18 

Amendment to Regulation (EC) No 808/2004 

Annex I to Regulation (EC) No 808/2004 shall be amended in 
accordance with Annex V to this Regulation. 
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Article 19 

Amendment to Regulation (EC) No 1552/2005 

Regulation (EC) No 1552/2005 is hereby amended as follows: 

(1) ‘NACE Rev. 1.1’ shall be replaced by ‘NACE Rev. 2’
throughout the text. 

(2) Article 2(2) shall be deleted. 

(3) Article 4 shall be replaced by the following: 

‘Article 4 

Scope of statistics 

The statistics on the vocational training in enterprises shall 
cover at least all economic activities defined in sections B to 
N and R to S of NACE Rev. 2.’. 

SECTION III 

FINAL PROVISIONS 

Article 20 

Transitional provisions 

When complying with the requirements of Regulation (EC, 
Euratom) No 58/97, Member States shall transmit to 

the Commission (Eurostat) structural business statistics referring 
to the calendar year 2008 according to both NACE Rev. 1.1 and 
NACE Rev. 2. 

For each of the Annexes to Regulation (EC, Euratom) No 58/97, 
the list of characteristics and the required breakdowns to be 
transmitted according to NACE Rev.1.1 shall be decided 
in accordance with the procedure laid down in Article 13 of 
that Regulation. 

Article 21 

Entry into force 

This Regulation shall enter into force on the twentieth day 
following that of its publication in the Official Journal of the 
European Union. 

It shall apply from 1 January 2008. 

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States. 

Done at Brussels, 20 December 2006. 

For the European Parliament For the Council 
The President The President 

J. BORRELL FONTELLES J. KORKEAOJA 
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Vedlegg 2 
 

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1893/2006 

av 20. desember 2006 
om innføring av en standard for næringsgruppering NACE Revisjon 2, og om endring 

av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 og visse EF-forordninger innenfor særlige 
statistikkområder 

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR — 

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 285 
nr. 1, 

under henvisning til forslag fra Kommisjonen, 

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske sentralbank(1), 

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(2) og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsforordning (EØF) nr. 3037/90(3) ble det innført en standard for 
næringsgruppering i Det europeiske fellesskap (heretter kalt «NACE Rev. 1» eller 
«NACE Rev. 1.1»). 

2) For å ta hensyn til den teknologiske utvikling og til strukturendringer i økonomien bør 
det innføres en ajourført standard kalt NACE Revisjon 2 (heretter kalt «NACE Rev. 2»). 

3) En ajourført standard som NACE Rev. 2 er av avgjørende betydning for Kommisjonens 
løpende innsats for å modernisere produksjonen av fellesskapsstatistikk. Den forventes 
å bidra til bedre økonomisk styring både på fellesskapsplan og nasjonalt plan gjennom 
mer sammenlignbare og relevante opplysninger. 

4) For at det indre marked skal fungere, kreves det statistikkstandarder som kan anvendes 
på innsamling, overføring og offentliggjøring av statistikker både på nasjonalt plan og 
på fellesskapsplan, slik at foretak, finansinstitusjoner, myndigheter og alle andre 
deltakere i det indre marked kan få tilgang til pålitelige og sammenlignbare statistiske 
opplysninger. For dette formål er det avgjørende at de forskjellige kategorier for 
gruppering av virksomhet i Fellesskapet tolkes på en ensartet måte i samtlige 
medlemsstater. 

                                                 
(1) EUT C 79 av 1.4.2006, s. 31. 
(2) Europaparlamentsuttalelse av 12. oktober 2006 (ennå ikke offentliggjort i EUT), og rådsbeslutning av 19. 

desember 2006. 
(3) EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1.). 
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5) Pålitelige og sammenlignbare statistikker er nødvendige for at foretak skal kunne 
vurdere sin konkurranseevne, og er nyttige for Fellesskapets organer for å hindre 
konkurransevridning. 

6) Innføringen av en revidert felles standard for næringsgruppering innebærer ingen 
forpliktelse for medlemsstatene til å samle inn, offentliggjøre eller innberette 
opplysninger. Bare dersom medlemsstatene anvender standarder for næringsgruppering 
som er knyttet til Fellesskapets standard, er det mulig å få fram sammenhengende 
opplysninger som har den pålitelighet, tilgjengelighet, fleksibilitet og det detaljnivå som 
kreves for forvaltningen av det indre marked. 

7) For å kunne oppfylle nasjonale krav bør det legges til rette for at medlemsstatenes 
standard for næringsgruppering skal kunne innføre ytterligere kategorier som bygger på 
Fellesskapets statistiske næringsgruppering. 

8) For at økonomiske statistikker skal kunne sammenlignes internasjonalt, må 
medlemsstatene og Fellesskapets organer benytte standarder for næringsgruppering som 
er direkte knyttet til De forente nasjoners internasjonale standard for næringsgruppering 
for alle økonomiske områder (ISIC) Rev. 4, som vedtatt av De forente nasjoners 
statistiske kontor. 

9) Bruken av standarden for næringsgruppering i Fellesskapet forutsetter at Kommisjonen 
får bistand fra komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt ved rådsbeslutning 
89/382/EØF, Euratom(1), særlig med hensyn til utredning av problemer som følge av 
gjennomføringen av NACE Rev. 2, for å sikre en samordnet overgang fra NACE Rev. 1 
til NACE Rev. 2 og for å legge til rette for framtidige endringer av NACE Rev. 2. 

10) Ved rådsforordning (EØF) nr. 2186/93(2) ble det innført en felles ramme for opprettelse 
av statistiske foretaksregistre med harmoniserte definisjoner, kjennetegn, virkeområder 
og framgangsmåter for ajourføring. 

11) Innføringen av en revidert standard for næringsgruppering gjør det nødvendig å endre 
flere spesifikke henvisninger til NACE Rev. 1 samt en rekke relevante rettsakter. 
Følgende rettsakter må derfor endres: rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 
1990 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen De europeiske 
fellesskap(3), rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 av 20. desember 1996 om 
statistikk over foretaksstrukturer(4), Rådsforordning (EF) nr. 1165/98 av 19. mai 1998 
om konjunkturstatistikk(5), rådsforordning (EF) nr. 1172/98 av 25. mai 1998 om 
statistiske oppgaver over godstransport på vei(6), rådsforordning (EF) nr. 530/1999 av 9. 
mars 1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskraftkostnader(7), 
europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 av 25. november 2002 om 

                                                 
(1) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47. 
(2) EFT L 196 av 5.8.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. 
(3) EFT L 374 av 31.12.1991, s. 1. Forordningen endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. 
(4) EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. 
(5) EFT L 162 av 5.6.1998, p. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1503/2006 (EUT L 281 av 12.10.2006, s. 15). 
(6) EFT L 163 av 6.6.1998, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. 
(7) EFT L 63 av 12.3.1999, s. 6. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 1882/2003. 
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avfallsstatistikk(1), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 450/2003 av 27. 
februar 2003 om arbeidskraftkostnadsindeksen(2), europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 48/2004 av 5. desember 2003 om utarbeiding av årlige fellesskapsstatistikker 
over stålindustrien for referanseårene 2003-2009(3), europaparlaments- og 
rådsforordning (EF) nr. 808/2004 av 21. april 2004 om fellesskapsstatistikk over 
informasjonssamfunnet(4) og europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1552/2005 
av 7. september 2005 om statistikk med hensyn til yrkesrettet opplæring i foretak(5). 

12) Før overgang til NACE Rev. 2 må en rekke fellesskapsrettsakter endres i samsvar med 
de framgangsmåter som gjelder for den respektive rettsakt: rådsforordning (EF) nr. 
2223/96 av 25. juni 1996 om det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem i 
Fellesskapet(6), europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 138/2004 av 5. desember 
2003 om landbruksregnskaper i Fellesskapet(7) og europaparlaments- og rådsforordning 
(EF) nr. 184/2005 av 12. januar 2005 om Fellesskapets statistikk for betalingsbalanse, 
internasjonal handel med tjenester og direkte investering i/fra utlandet(8). 

13) De tiltak som er nødvendige for å gjennomføre denne forordning, bør treffes i samsvar 
med rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere regler for 
utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet som er tillagt Kommisjonen(9). 

14) Kommisjonen bør særlig få myndighet til å endre eller utfylle NACE Rev. 2 for å kunne 
ta hensyn til den teknologiske eller økonomiske utvikling, eller for å kunne avstemme 
standarden med andre standarder for økonomisk statistikk og samfunnsstatistikk. 
Ettersom disse tiltakene har et allment virkeområde og er utarbeidet for å endre ikke-
vesentlige elementer, bør de treffes i samsvar med framgangsmåten med 
forskriftskomité med kontroll, som fastsatt i artikkel 5a i beslutning 1999/468/EF. 

15) Ettersom målet med denne forordning, som er å etablere felles statistikkstandarder som 
gjør det mulig å utarbeide harmoniserte opplysninger, ikke kan nås i tilstrekkelig grad 
av medlemsstatene og derfor bedre kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 
tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. I samsvar 
med forholdsmessighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel går denne forordning ikke 
lenger enn det som er nødvendig for å nå disse målene. 

16) Komiteen for statistikkprogrammet er blitt rådspurt — 

                                                 
(1) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1. Forordningen sist endret ved forordning (EF) nr. 783/2005 (EUT L 131 av 

25.5.2005, s. 38). 
(2) EUT L 69 av 13.3.2003, s. 1. 
(3) EUT L 7 av 13.1.2004, s. 1. 
(4) EUT L 143 av 30.4.2004, s. 49. 
(5) EUT L 255 av 30.9.2005, s. 1. 
(6) EFT L 310 av 30.11.1996, s. 1. Forordningen sist endret ved europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1267/2003 (EUT L 180 av 18.7.2003, s. 1). 
(7) EUT L 33 av 5.2.2004, s. 1. Forordningen endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 909/2006 

(EUT L 168 av 21.6.2006, s. 14). 
(8) EUT L 35 av 8.2.2005, s. 23. Forordningen endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 602/2006 

(EUT L 106 av 19.4.2006, s. 10). 
(9) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. Beslutningen endret ved beslutning 2006/512/EF (EUT L 200 av 

22.7.2006, s. 11). 
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VEDTATT DENNE FORORDNING: 

AVSNITT I 

ALLMENNE BESTEMMELSER 

Artikkel 1 

Formål og virkeområde 

1. Ved denne forordning innføres en felles standard for næringsgruppering i Det 
europeiske fellesskap, heretter kalt «NACE Rev. 2». Denne standarden skal sikre at 
Fellesskapets standarder svarer til den økonomiske virkeligheten og gi bedre 
sammenlignbarhet mellom nasjonale standarder, Fellesskapets standarder og internasjonale 
standarder og dermed mellom nasjonale statistikker, fellesskapsstatistikker og internasjonale 
statistikker. 

2. Denne forordning får bare anvendelse når standarden benyttes til statistiske formål. 

Artikkel 2 

NACE Rev. 2 

1. NACE Rev. 2 skal omfatte: 

a) et første nivå som består av posisjoner angitt ved en bokstavkode 
(næringshovedområder), 

b) et andre nivå som består av posisjoner angitt ved en tosifret tallkode (næringer), 

c) et tredje nivå som består av posisjoner angitt ved en tresifret tallkode 
(næringshovedgrupper), og 

d) et fjerde nivå som består av posisjoner angitt ved en firesifret tallkode 
(næringsgrupper). 

2. NACE Rev. 2 er fastsatt i vedlegg I. 

Artikkel 3 

Anvendelse av NACE Rev. 2 

Kommisjonen skal anvende NACE Rev. 2 på alle statistikker inndelt etter økonomisk 
virksomhet. 
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Artikkel 4 

Nasjonale standarder for økonomisk virksomhet 

1. Medlemsstatenes statistikk inndelt etter økonomisk virksomhet skal utarbeides ved hjelp 
av NACE Rev. 2 eller en nasjonal standard som er avledet av denne. 

2. Den nasjonale standarden kan inneholde ytterligere posisjoner og nivåer, og andre koder 
kan benyttes. Bortsett fra det høyeste nivået skal hvert enkelt nivå bestå av enten de samme 
posisjoner som tilsvarende nivå i NACE Rev. 2, eller av posisjoner som er en nøyaktig 
underinndeling av dette. 

3. Før offentliggjøring skal medlemsstatene oversende utkastene som fastsetter eller endrer 
deres nasjonale standarder, til Kommisjonen for godkjenning. Kommisjonen skal innen en 
frist på to måneder kontrollere at disse utkastene stemmer overens med nr. 2. Den nasjonale 
standarden godkjent av Kommisjonen skal oversendes de andre medlemsstatene til 
orientering. Medlemsstatenes nasjonale standarder skal inneholde en sammenligningstabell 
mellom den nasjonale standarden og NACE Rev. 2. 

4. Dersom det er uoverensstemmelser mellom visse posisjoner i NACE Rev. 2 og den 
nasjonale næringsgruppering, kan Kommisjonen gi en medlemsstat tillatelse til å slå sammen 
posisjoner i NACE Rev. 2 innenfor et angitt næringshovedområde. 

For å oppnå en slik tillatelse må vedkommende medlemsstat legge fram alle de nødvendige 
opplysninger for Kommisjonen, slik at den kan ta stilling til anmodningen. Kommisjonen skal 
ta sin beslutning innen en frist på tre måneder. 

Uten hensyn til bestemmelsene i nr. 2 skal imidlertid en slik tillatelse ikke gi vedkommende 
medlemsstat rett til å foreta en underinndeling av de sammenslåtte posisjonene på en måte 
som er forskjellig fra inndelingen i NACE Rev. 2. 

5. Sammen med vedkommende medlemsstat skal Kommisjonen jevnlig gjennomgå 
tillatelsene gitt i henhold til nr. 4 for å fastslå om de fremdeles er berettiget. 

Artikkel 5 

Kommisjonens oppgaver 

I samarbeid med medlemsstatene skal Kommisjonen sikre at NACE Rev. 2 formidles, 
vedlikeholdes og fremmes, særlig ved å: 

a) utarbeide, ajourføre og offentliggjøre forklaringer til NACE Rev. 2, 

b) utarbeide og offentliggjøre retningslinjer for gruppering av statistiske enheter i samsvar 
med NACE Rev. 2, 

c) offentliggjøre sammenligningstabeller mellom NACE Rev. 1.1 og NACE Rev. 2 og 
mellom NACE Rev. 2 og NACE Rev. 1.1, og 

d) arbeide for å forbedre overensstemmelsen med andre standarder for samfunnsstatistikk 
og økonomisk statistikk. 
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Artikkel 6 

Gjennomføringstiltak 

1. Følgende tiltak for gjennomføring av NACE Rev. 2 skal treffes i samsvar med 
framgangsmåten med forskriftskomité nevnt i artikkel 7 nr. 2: 

a) beslutninger som kreves for å behandle problemer som oppstår ved gjennomføringen av 
NACE Rev. 2, herunder inndeling av økonomisk virksomhet etter bestemte 
næringsgrupper, og 

b) tekniske tiltak som sikrer en fullt ut samordnet overgang fra NACE Rev. 1.1 til 
NACE Rev. 2, særlig med hensyn til spørsmål knyttet brudd i tidsserier, herunder 
dobbeltrapportering og tilbakeregning av tidsserier. 

2. Tiltak knyttet til NACE Rev. 2 med sikte på endring eller utfylling av ikke-vesentlige 
elementer i denne forordning, som er utformet for følgende formål, skal treffes i samsvar med 
framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll, som nevnt i artikkel 7 nr. 3: 

a) ta hensyn til den teknologiske eller økonomiske utvikling, eller 

b) avstemme NACE Rev. 2 med andre standarder for økonomisk statistikk og 
samfunnsstatistikk. 

3. Det skal legges vekt på prinsippet om at fordelene ved en ajourføring av NACE Rev. 2 
må være større enn omkostningene, og på prinsippet om at tilleggsutgifter og -byrder skal 
ligge innenfor en rimelig grense. 

Artikkel 7 

Komité 

1. Kommisjonen skal bistås av Komiteen for det statistiske program, nedsatt ved 
beslutning 89/382/EØF, Euratom. 

2. Når det vises til dette nummer, får framgangsmåten fastsatt i artikkel 5 og 7 i beslutning 
1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens 
artikkel 8. 

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF skal være tre måneder. 

3. Når det vises til dette nummer, får framgangsmåten fastsatt i artikkel 5a nr. 1-4 og 
artikkel 7 i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas hensyn til 
bestemmelsene i beslutningens artikkel 8. 

Artikkel 8 

Gjennomføring av NACE Rev. 2 

1. Statistiske enheter nevnt i foretaksregistre etablert i samsvar med forordning (EØF) 
nr. 2186/93, skal inndeles i samsvar med NACE Rev. 2. 
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2. Statistikker som omhandler økonomisk virksomhet fra og med 1. januar 2008, skal i 
henhold til artikkel 4 utarbeides av medlemsstatene ved hjelp av NACE Rev. 2 eller en 
nasjonal standard som bygger på denne. 

3. Som unntak fra nr. 2 skal konjunkturstatistikk i henhold til forordning (EF) nr. 1165/98 
og arbeidskraftkostnadsindeksen i henhold til forordning (EF) nr. 450/2003 utarbeides ved 
hjelp av NACE Rev. 2 fra 1. januar 2009. 

4. Bestemmelsen i nr. 2 får ikke anvendelse på utarbeidelsen av følgende statistikker: 

a) nasjonalregnskapsstatistikk i henhold til forordning (EF) nr. 2223/96, 

b) landbruksregnskaper i henhold til forordning (EF) nr. 138/2004, og 

c) statistikk for betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og direkte 
investering i/fra utlandet i henhold til forordning (EF) nr. 184/2005. 

AVSNITT II 

ENDRINGER AV BERØRTE RETTSAKTER 

Artikkel 9 

Endringer av forordning (EØF) nr. 3037/90 

I forordning (EØF) nr. 3037/90 oppheves artikkel 3, 10 og 12. 

Artikkel 10 

Endringer av forordning (EØF) nr. 3924/91 

I forordning (EØF) nr. 3924/91 gjøres følgende endringer: 

1) «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom hele teksten. 

2)  Artikkel 2 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Undersøkelsen nevnt i artikkel 1 skal omfatte virksomheten oppført i 
næringshovedområde B og C i standard for næringsgruppering i Det europeiske 
fellesskap (NACE Rev. 2).». 

Artikkel 11 

Endringer av forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 

I forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 gjøres følgende endringer: 
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1) «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom hele teksten og i vedleggene 
unntatt i vedlegg 1 avsnitt 10 «Rapporter og forundersøkelser», vedlegg 3 avsnitt 5 
«Første referanseår» og vedlegg 3 avsnitt 9 «Rapporter og forundersøkelser», der 
henvisningen til «NACE Rev. 1» beholdes. 

2)  Artikkel 3 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Denne forordning skal dekke alle markedsøkonomiske aktiviteter i 
næringshovedområde B-N og P-S i standarden for næringsgruppering i De 
europeiske fellesskap (NACE Rev. 2).». 

3)  Vedleggene endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 12 

Endring av forordning (EF) nr. 1165/98 

I forordning (EF) nr. 1165/98 gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 nr. 1 skal lyde: 

«1.  Denne forordning får anvendelse på alle markedsøkonomiske aktiviteter i 
næringshovedområde B-N og P-S i standarden for næringsgruppering i De 
europeiske fellesskap (NACE Rev. 2).». 

2)  I artikkel 17 skal ny bokstav k) og l) lyde: 

«k)  det første basisåret som skal anvendes for tidsseriene i NACE Rev. 2, 

l) for tidsserier før 2009, som skal oversendes i samsvar med NACE Rev. 2, 
detaljnivået, formen, den første referanseperioden og referanseperioden.». 

3)  Vedleggene endres i samsvar med vedlegg II til denne forordning. 

Artikkel 13 

Endring av forordning (EF) nr. 1172/98 

I forordning (EF) nr. 1172/98 erstattes «NACE Rev. 1» og «NACE Rev. 1.1» med «NACE 
Rev. 2» gjennom hele teksten og i vedleggene. 

Artikkel 14 

Endring av forordning (EF) nr. 530/1999 

I forordning (EF) nr. 530/1999 gjøres følgende endringer: 

1) «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom hele teksten. 

2)  I artikkel 3 



 

 
238

a) skal nr. 1 lyde: 

«1.  Statistikkene skal omfatte all økonomisk virksomhet definert under 
næringshovedområde B (Bergverksdrift og utvinning), C (Industri), D 
(Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning), E (Vannforsyning, 
avløps- og renovasjonsvirksomhet), F (Bygge- og anleggsvirksomhet), G 
(Varehandel, reparasjon av motorvogner), H (Transport og lagring), 
I (Overnattings- og serveringsvirksomhet), J (Informasjon og 
kommunikasjon), K (Finansierings- og forsikringsvirksomhet), 
L (Omsetning og drift av fast eiendom), M (Faglig, vitenskapelig og teknisk 
tjenesteyting), N (Forretningsmessig tjenesteyting), P (Undervisning), 
Q (Helse- og sosialtjenester), R (Kulturell virksomhet, underholdning og 
fritidsaktiviteter) og S (Annen tjenesteyting) i standard for 
næringsgruppering i Det europeiske fellesskap (NACE Rev. 2).», 

b) oppheves nr. 2. 

Artikkel 15 

Endring av forordning (EF) nr. 2150/2002 

I forordning (EF) nr. 2150/2002 gjøres følgende endringer: 

1) «NACE Rev. 1» og «NACE Rev. 1.1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom hele 
teksten og i vedleggene. 

2)  Vedlegg I til forordning (EF) nr. 2150/2002 endres i samsvar med vedlegg IV til 
denne forordning. 

Artikkel 16 

Endring av forordning (EF) nr. 450/2003 

I forordning (EF) nr. 450/2003 gjøres følgende endringer: 

1) «NACE Rev. 1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom hele teksten. 

2)  Nr. 3 skal lyde: 

«Artikkel 3 

Virkeområde 

1. Denne forordning får anvendelse på all virksomhet definert i 
næringshovedområde B-S i NACE Rev. 2. 

2. Spørsmålet om forordningens virkeområde skal omfatte økonomisk 
virksomhet definert under næringshovedområde O-S i NACE Rev. 2, skal 
avgjøres i samsvar med framgangsmåten nevnt i artikkel  12 nr. 2, idet det 
tas hensyn til forundersøkelsene nevnt i artikkel 10.». 
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3)  Nr. 5 skal lyde: 

«Artikkel 5 

Hyppighet og data fra tidligere perioder 

1. Dataene for arbeidskraftkostnadsindeksen skal første gang utarbeides i samsvar 
med NACE Rev. 2 for første kvartal 2009 og deretter for hvert kvartal (som 
slutter 31. mars, 30. juni, 30. september og 31. desember hvert år). 

2. Dataene fra tidligere perioder som dekker perioden fra første kvartal 2000 til 
fjerde kvartal 2008, skal stilles til rådighet av medlemsstatene. Data fra 
tidligere perioder skal framskaffes for hvert av næringshovedområdene B-N i 
NACE Rev. 2 og for arbeidskraftkostnadspostene nevnt i artikkel 4 nr. 1.». 

4)  Artikkel 6 nr. 3 skal lyde: 

«3.  Dataene fra tidligere perioder nevnt i artikkel 5 skal oversendes til 
Kommisjonen (Eurostat) samtidig med arbeidskraftkostnadsindeksen for første 
kvartal 2009.». 

5)  I artikkel 11 skal bokstav c) lyde: 

«c)  spørsmålet om å ta med næringshovedområde O-S i NACE Rev. 2 
(artikkel 3),». 

Artikkel 17 

Endring av forordning (EF) nr. 48/2004 

I forordning (EF) nr. 48/2004 skal artikkel 3 første ledd lyde: 

«Denne forordning skal omfatte data om stålindustrien, som defineres som 
næringshovedgruppe 24.1 i standard for næringsgruppering i Det europeiske fellesskap 
(NACE Rev. 2).». 

Artikkel 18 

Endring av forordning (EF) nr. 808/2004 

Vedlegg I til forordning (EF) nr. 808/2004 endres i samsvar med vedlegg V til denne 
forordning. 

Artikkel 19 

Endring av forordning (EF) nr. 1552/2005 

I forordning (EF) nr. 1552/2005 gjøres følgende endringer: 
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1) «NACE Rev. 1.1» erstattes med «NACE Rev. 2» gjennom hele teksten. 

2)  Artikkel 2 nr. 2 oppheves. 

3)  Artikkel 4 skal lyde: 

«Artikkel 4 

Statistikkenes virkeområde 

Statistikkene om yrkesrettet opplæring i foretak skal minst dekke all økonomisk 
virksomhet definert i næringshovedområde B-N og R-S i NACE Rev. 2.». 

AVSNITT III 

SLUTTBESTEMMELSER 

Artikkel 20 

Overgangsbestemmelser 

I overensstemmelse med kravene i forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 skal medlemsstatene 
oversende til Kommisjonen  (Eurostat) statistikk over foretaksstrukturer for kalenderåret 2008 
i samsvar med både NACE Rev. 1.1 og NACE Rev. 2. 

For hvert av vedleggene til forordning (EF, Euratom) nr. 58/97 skal listen over kjennetegn 
som skal oversendes i samsvar med NACE Rev. 1.1, fastsettes i samsvar med 
framgangsmåten i artikkel 13 i nevnte forordning. 

Artikkel 21 

Ikrafttredelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er kunngjort i Den europeiske unions 
tidende. 

Den får anvendelse fra 1. januar 2008. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 
medlemsstater. 
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Forord 
 
Den europeiske næringsstandarden (NACE) er den europeiske referansen for produksjon og 
formidling av statistikk for økonomisk aktivitet. 
 
Siden den ble utarbeidet i 1970 har medlemslandene brukt NACE eller nasjonale standarder basert på 
NACE. Standarden er en integrert del av det statistiske rammeverket som blir brukt i produksjon av 
sammenliknbar statistikk i EU. På grunn av dens forbindelse til FNs næringsstandard (ISIC) er NACE 
blitt et viktig verktøy for sammenlikning av statistiske data for økonomisk aktivitet på verdensbasis. 
 
NACE Rev.2 ble vedtatt i 2006 og erstatter NACE Rev.1.1. 
 
Hovedbegrepene, bakgrunn, metodiske retningslinjer for å forstå og kunne bruke NACE Rev.2 i 
statistikkproduksjon blir presentert i dette dokumentet. 
 
NACE Rev.2 er et resultat av en femårig prosess som har involvert europeiske statistikkbyråer, 
europeiske handels- og bransjeorganisasjoner, Den europeiske sentralbank og statistikkavdelingen i 
FN. Eurostat har koordinert arbeidet. 
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Liste over forkortelser 
 

CN Combined Nomenclature 
CPA European Classification of Products by Activity 
CPC Central Product Classification of the United Nations 
EC/P European Parliament and Council 
EEC European Economic Community 
ESA European System of National and Regional Accounts 
EU European Union 
HS Harmonized Commodity Description and Coding System of the World Custom 

Organisation 
ISIC International Standard Industrial Classification of all Economic Activities of the United 

Nations 
KAU Kind of Activity Unit 
NACE European Classification of Economic Activities 
PRODCOM European System of production statistics for mining and manufacturing 
RAMON Eurostat's online server for metadata 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC 
SITC Standard International Trade Classification of the United Nations 
SNA System of National Accounts 
SPC Statistical Programme Committee 
UN United Nations 
BEC Classification by Broad Economic Categories of the United Nations 
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1. Kapittel 1 
NACE: Innledning og bakgrunn 
 

1.1. NACE og det integrerte systemet av nærings- og produktstandarder 
 
1. NACE er en forkortelse for Nomenclature générale des Activités économiques dans les 

Communautés Européenes og brukes om de ulike statistiske standardene for økonomisk 
aktivitet (i mange tilfeller menes mer spesifikt: næringer, termen kan ellers lett virke for 
omfattende) som har blitt utviklet i EU etter 1970. NACE er et rammeverk for innsamling og 
presentasjon av et bredt utvalg statistiske data innenfor økonomisk statistikk (f.eks. 
produksjon, sysselsetting og nasjonalregnskap) og også innenfor andre statistikkområder. 

 
2. Statistikker utarbeidet på grunnlag av NACE er sammenliknbare på europeisk nivå på 4-

siffernivå og på verdensbasis på 2-siffernivå. Bruken av NACE er obligatorisk innenfor det 
europeiske statistikksystemet. 

 
 Det internasjonale systemet av økonomiske standarder 
 
3. At en på verdensbasis kan sammenlikne statistikk produsert i henhold til NACE skyldes at 

NACE er en del av et integrert system av statistiske standarder, utviklet hovedsakelig under 
ledelse av statistikkavdelingen i FN. Fra et europeisk ståsted ser  

 systemet slik ut: 
 
 
 

  
Økonomiske 

aktiviteter 
(Næringer)  

  
Produkter 

 

 
Varer 

 

         
 

Verden 
 

ISIC 
 
____

 
CPC 

  

←------- 
 
    HS 

 
→ 

 
SITC

 ↓ 
 ↓ 

   ↓ 
  

   

EU 
 

NACE 
 

→ 

 
CPA ↔  

PROD-
COM 

←  
CN   

 ↓ 
 ↓  ↓      

     

Nasjonalt 
 

Nasjonale versjoner av 
NACE 

 
→ 

 
Nasjonale 

versjoner av 
CPA 

 
→ 

 
Nasjonale 

versjoner av 
PRODCOM

     

 
 
 Der: 

• ISIC er FNs næringsstandard 
• CPC er FNs produktstandard 
• HS er en internasjonal toll- og statistikknomenklatur 
• CPA er EUs produktstandard 
• PRODCOM er EUs produktstandard for industrinæringen 
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• CN er en europeisk varenomenklatur for utenrikshandel 
 

4. Dette integrerte systemet sikrer at statistikker som er utarbeidet i ulike geografiske områder, er 
sammenliknbare og at data fra forskjellige statistikkområder, f.eks. produksjon av varer og 
handel med varer, også er sammenliknbare. Systemet er beskrevet mer inngående i kapittel 4. 

 
5. NACE er avledet fra ISIC, men NACE er mer detaljert enn ISIC. ISIC og NACE er identiske 

på de høyeste nivåene, mens NACE er mer detaljert på de laveste nivåene. 
 
6. For å sikre internasjonal sammenliknbarhet, er definisjonene og retningslinjene for NACE i 

samsvar med ISICs definisjoner og retningslinjer. 

1.2. NACE: omfang og egenskaper  
 Statistiske standarder 
 
7. Alle observasjoner som skal beskrives med statistikk krever en systematisk klassifisering. 

Standarder deler statistiske observasjoner inn i grupper som er så homogene som mulig med 
hensyn til egenskaper eller karakteristikker. 

 
8. Statistiske standarder er kjennetegnet ved: 
 a. en uttømmende dekning av det observerte universet; 
 b. kategorier som gjensidig utelukker hverandre: 
    hvert element grupperes kun i én kategori i standarden; 
 c. metodiske prinsipper som tillater en konsekvent plassering av elementer i de ulike 

kategoriene i standarden. 
 
9. Mer spesifikt kjennetegnes hierarkiske standarder av en gradvis mer snever inndeling av 

kategorier som gjør det mulig å samle inn og presentere statistiske data med forskjellig 
detaljeringsgrad. 

 
 NACE som EUs næringsstandard 
 
10. NACE er den europeiske standarden for næringsgruppering. NACE presenterer økonomiske 

aktiviteter på en slik måte at det kan knyttes én NACE-kode til en statistisk enhet som utfører 
aktivitetene. 

 
11. En økonomisk aktivitet finner sted når ressurser som kapitalvarer, arbeidskraft og 

produksjonsprosesser kombineres og produserer varer eller tjenester. En økonomisk aktivitet 
kan karakteriseres ved  innsats av ressurser, en produksjonsprosess og et resultat i form av 
produkter (varer eller tjenester). 

 
12. En aktivitet kan bestå av en relativt enkel prosess (for eksempel veving), men kan også bestå 

av flere mindre prosesser, som alle tilhører en kategori i standarden (for eksempel består 
produksjonen av en bil av bestemte aktiviteter som støping, smiing, sveising, montering, 
lakkering osv.). Hvis produksjonsprosessen er organisert som en integrert rekke av aktiviteter i 
den samme statistiske enheten betraktes den som én aktivitet. 

 
13. NACE inneholder i og for seg ikke kategorier for spesifikke typer statistiske enheter: enheter 

kan utføre flere økonomiske aktiviteter og kan defineres på ulike måter etter visse kjennetegn 
(f.eks. lokalisering, se punkt om statistiske enheter nedenfor). 
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Omfang og begrensninger i NACE 
 
14. NACE skiller ikke mellom type juridisk organisering (eierskap) eller produksjonsmetoder, 

ettersom slike kriterier ikke har noen sammenheng med egenskapene til aktivitetene. Enheter 
som deltar i samme type økonomisk aktivitet grupperes i samme kategori i NACE uansett om 
de er aksjeselskap, enkelpersonforetak eller offentlige virksomheter, morselskapet er et 
utenlandsk foretak eller om det er flerbedriftsforetak. Det er derfor ingen direkte forbindelse 
mellom NACE og klassifiseringen av institusjonelle enheter i SNA (System of National 
Accounts) eller i ESA (European System of Accounts). 

 
15. Industrielle aktiviteter beskrives uavhengig av om arbeidet utføres maskinelt eller manuelt, 

eller om det utføres på en fabrikk eller på et verksted (i et hushold). Moderne versus 
tradisjonelle produksjonsprosesser er ikke noe kriterium for NACE. 

 
16. NACE skiller ikke mellom formell og uformell eller mellom lovlig og ulovlig produksjon. 

Klassifisering i henhold til type juridisk eierskap, type organisasjon eller driftsmåte kan gjøres 
uavhengig. Kryssklassifisering med NACE kan bidra til nyttig tilleggsinformasjon. 

 
17. Generelt skiller ikke NACE mellom markeds- og ikke-markedsaktiviteter som definert i 

SNA/ESA, selv om dette skillet er et viktig element i SNA/ESA. En nedbryting av 
økonomiske aktiviteter etter dette prinsippet er nyttig når data samles inn for aktiviteter som 
finner sted både på markeds- og ikke-markedsbasis. Dette kriteriet kan deretter 
kryssklassifiseres med kategoriene i NACE. Ikke-markedstjenester i NACE ytes bare av 
offentlige institusjoner eller ideelle organisasjoner (private ikke-forretningsmessige 
konsumentorganisasjoner, som regel innenfor utdanning, helsetjenester, sosialtjenester etc. 

 
18. NACE inneholder kategorier for husholdningenes produksjon av varer og tjenester til eget 

bruk som ikke er nevnt annet sted. Disse kategoriene er bare en del av husholdningenes 
økonomiske aktiviteter, da husholdningsaktiviteter som klart kan identifiseres er klassifisert i 
andre deler av standarden. 

 
 Struktur og koder i NACE 
 
19. NACE består av en hierarkisk struktur (som er innført i Rådsforordningen til NACE), 

retningslinjer for koding og forklarende tekster. Strukturen i NACE er beskrevet i 
Rådsforordningen til NACE og er som følger: 

 
   i. et første nivå identifisert ved en bokstavkode (næringshovedområde) 
  ii. et andre nivå identifisert ved en to-sifret tallkode (næring) 
 iii. et tredje nivå identifisert ved en tre-sifret tallkode (næringshovedgruppe) 
  iv. et fjerde nivå identifisert ved en fire-sifret tallkode (næringsgruppe) 
 
 Koden for næringshovedområde er ikke integrert i NACE-koden som identifiserer næring, 

næringshovedgruppe og næringsgruppe. For eksempel er aktiviteten "Produksjon av lim" 
identifisert med kode 20.52, hvor 20 er koden for næring, 20.5 er koden for 
næringshovedgruppe og 20.52 er koden for næringsgruppe; næringshovedområde C, som 
denne næringsgruppen hører inn under, vises ikke i selve koden. 

 
20. Kodene for næring er fortløpende. Det er imidlertid laget noen åpninger som gjør det mulig å 

lage nye to-sifferkoder for evt. nye næringer uten å måtte stokke om på hele kodesystemet. 
Disse åpningene er satt inn i næringshovedområder der en antar det vil bli behov ytterligere 
næringer. Av denne grunn er følgende koder ikke benyttet i NACE Rev.2: 04, 34, 40, 44, 48, 
54, 57, 67, 76, 83 og 89.  
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21. I de tilfeller der et gitt nivå i standarden ikke er delt ytterligere er "0" brukt i posisjonen for 
neste detaljerte nivå. For eksempel er koden for næringsgruppen for "Veterinærtjenester" 
75.00. Dette fordi næringen "Veterinærtjenester" (kode 75) verken er splittet i næringshoved-
gruppe eller næringsgruppe. Næringsgruppe "Produksjon av øl" er kodet med 11.05 siden 
næring "Produksjon av drikkevarer" (kode 11) ikke er splittet i flere næringshovedgrupper, 
men næringshovedgruppe "Produksjon av drikkevarer" (kode 11.0) er splittet i 
næringsgrupper. 

 
22. Der det er mulig er næringshovedgrupper eller næringsgrupper ellers av typen "annen" eller 

"ikke nevnt annet sted" karakterisert med sifferet "9" (f.eks. næringshovedgruppe 08.9 "Annen 
bryting og utvinning" og næringsgruppe 08.99 "Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet 
sted"). 

1.3. Bakgrunn og juridisk grunnlag 
 
 Fra NICE til NACE Rev.2 
 
23. Fra 1961 til 1963 ble "Nomenclature des Industries établies dans les Communautés 

Européenes" (NICE) utarbeidet. Den originale versjonen (1961) hadde vide næringshoved-
områder med adgang til tre sifferkoder. Den reviderte versjonen (1963) hadde mer detaljerte 
næringsgrupper. NICE dekket næringshovedområdene utvinning, elektrisitet-, kraft- og 
vannforsyning, industri og bygge- og anleggsvirksomhet. 

 
24. I 1965 ble "Nomenclature du commerce dans les CEE" (NCE) utarbeidet for å dekke 

handelsvirksomhet. 
 
25. I 1967 ble en standard for tjenesteyting utarbeidet, fulgt av en for jordbruk, begge med vide 

næringsområder. 
 
26. I 1970 ble "Nomenclature générale des activités économiques dans les Communautés 

Européennes" (NACE) utarbeidet. Denne standarden dekket alle økonomiske aktiviteter. 
 
27. Den første versjonen av NACE hadde to store ulemper. 

• Ettersom denne ikke hadde blitt utarbeidet som en del av EUs lovgivning, ble dataene 
innhentet i henhold til allerede eksisterende nasjonale standarder og deretter 
konvertert til NACE ved hjelp av overgangsnøkler, som gjorde at dataene ikke ble 
tilfredsstillende mht. sammenlignbarhet; 

• Ettersom NACE Rev. 70 ikke var utarbeidet innenfor et vedtatt internasjonal 
rammeverk ga den får muligheter for sammenlikning med andre internasjonale 
standarder for økonomisk aktivitet. 

 
28. Det ble deretter bestemt at NACE burde lages etter samme mal som andre internasjonale 

standarder. Gjennom en felles arbeidsgruppe bestående av FNs statistiske kontor og Eurostat, 
ble representanter fra medlemslandene i EU svært delaktige i den tredje revisjonen av ISIC 
Rev.3 som ble vedtatt av FNs statistikkommisjon i februar 1989. 

 
29. Deretter utarbeidet en arbeidsgruppe nedsatt av Eurostat med representanter fra 

medlemslandene en revidert versjon av NACE, kalt NACE Rev.1. Det ble tatt utgangspunkt i 
strukturen til ISIC Rev.3, og aktiviteter som ikke var godt nok dekket i ISIC for europeiske 
aktiviteter ble lagt til. NACE Rev. 1 ble etablert via rådsforordning 3037/90 av 9. oktober 
1990. 
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30. I 2002 ble det foretatt en mindre oppdatering av NACE Rev.1, kalt NACE Rev.1.1. NACE 
Rev.1.1. innførte noen få tilleggskoder og noen koder fikk endret kodetekst. Hensikten med 
oppdateringen var å innarbeide: 

• Nye aktiviteter som ikke eksisterte da NACE Rev.1 ble utarbeidet (f.eks. 
callsentervirksomhet) 

• Aktiviteter som var blitt mer omfattende etter at NACE Rev.1 ble utarbeidet og som 
skyldtes enten teknologiske eller organisatoriske endringer 

• Oppretting av feil i NACE Rev.1 
 
31. I 2002 startet arbeidet med revisjonen av NACE. Forordningen vedrørende NACE Rev.2 ble 

vedtatt i desember 2006, og teksten finnes i vedlegg II. Den inneholder forholdsregler for 
implementering av NACE Rev.2 og en koordinering av overgangen fra NACE Rev.1.1 til 
NACE Rev.2 på de ulike statistikkområdene. NACE Rev.2 skal hovedsakelig brukes i 
statistikk om økonomiske aktiviteter fra 1. januar 2008 (Artikkel 8 i Rådsforordningen 
beskriver implementeringen i detalj). 

 
Rådsforordningen for NACE i hovedtrekk 
 
32. Medlemslandene og Kommisjonen fastslo at bruken av NACE skulle være obligatorisk 

innenfor EU. Derfor inkluderer rådsforordningen for NACE forholdsregler for dette. Statistikk 
som blir samlet inn av EUs medlemsland og som involverer klassifisering av økonomiske 
aktiviteter, må utarbeides i samsvar med NACE eller en nasjonal standard basert på denne. 

 
33. Rådsforordningen for NACE tillater medlemslandene å bruke nasjonale versjoner basert på 

NACE til nasjonale formål. Slike nasjonale versjoner må imidlertid passe inn i strukturen og 
hierarkiet i NACE. De fleste medlemsland har utarbeidet nasjonale versjoner, vanligvis ved å 
tillegge et 5.siffer for nasjonale formål. 

 
34. Kommisjonen og en komité med representanter fra medlemslandene (SPC) har ansvaret for å 

overse implementeringen av Rådsforordningen og gjøre mindre tilføyelser (f.eks. å ta hensyn 
til teknologiske endringer) samt etablere kontakt med internasjonale organisasjoner med 
hensyn til klassifisering av økonomiske aktiviteter. 

1.4. Revisjoner av NACE 
35. Endrede økonomiske strukturer og organisering, så vel som teknologisk utvikling fører til nye 

aktiviteter og produkter, som kan erstatte eksisterende aktiviteter (næringer) og produkter. 
Slike endringer representerer en utfordring i utarbeidelsen av næringsstandarder. 
Revisjonsintervallene må ikke være for lange, da standardens relevans med tiden avtar, heller 
ikke må de være for korte, siden sammenliknbarheten av dataene over tid kan bli negativt 
påvirket. Enhver revisjon av standarden, spesielt hvis den innebærer strukturendringer, leder 
til brudd i tidsserier. 

 
36. En større revisjon av internasjonale og europeiske næringsstandarder og produktstandarder, 

kjent som "Operation 2007", ble gjennomført fra 2000 til 2007. Revisjonen omfattet alle 
standarder i det integrerte systemet av økonomiske standarder, som er beskrevet under pkt. 
1.1.. Hovedkriteriene for revisjonen var: 

• relevans for den faktiske verdensøkonomien 
• bedre sammenliknbarhet med andre nasjonale og internasjonale standarder 

  og 
• samsvar med de tidligere versjonene. 
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 Siden 2002 har det vært flere konsultasjoner med berørte parter, inkludert Kommisjonens 
organer og nasjonale statistikkbyråer, så vel som europeiske forretnings- og 
bransjeorganisasjoner, der en har bedt om forslag og modifiseringer til NACE Rev.1.1. 

 
37. NACE ble i all hovedsak uendret. NACE Rev.2 representerer en balanse mellom det detaljnivå 

som ble etterspurt av de viktigste brukerne og arbeidsbyrden i statistikkbyråene. 
 
38. Ytterligere informasjon om forskjellene mellom de viktigste endringene mellom NACE 

Rev.1.1. og NACE Rev.2 er beskrevet i kapittel 5. 

2. Kapittel 2 
Definisjoner og prinsipper 

2.1. Kriterier som er brukt ved utarbeidingen av NACE 
39. De kriterier som brukes for å definere og avgrense klassifiseringskategorier på hvert enkelt 

nivå avhenger av mange faktorer, f.eks. den potensielle bruken av standarden og 
tilgjengeligheten til dataene. Disse kriteriene brukes på forskjellige måter på forskjellige 
nivåer i standarden: Kriteriene for de detaljerte nivåene tar høyde for likheter i den faktiske 
produksjonsprosessen, mens dette stort sett er irrelevant for de mer aggregerte nivåene i 
standarden. 

 
 Kriterier for næringsgrupper 
 
40. Kriterier for måten aktivitetene kombineres eller samles mellom enheter er en viktig del av 

definisjonen av de 4-sifrede næringsgruppene (det mest detaljerte nivået i NACE). De skal 
sikre at det vanligvis er relevant å bruke næringsgruppe for den detaljerte klassifiseringen av 
enheter og at de enhetene som faller inn i hver næringsgruppe er så like som mulig med 
hensyn til de aktivitetene de er en del av. 

 
41. NACE Rev.2, som den fjerde revisjonen av ISIC, legger generelt mer vekt på 

produksjonsprosessen i definisjonen av de enkelte næringsgrupper enn det de tidligere 
versjonene av standarden har gjort. Det betyr at aktiviteter grupperes sammen når de deler en 
felles prosess som bruker samme teknologi i produksjonen av varer eller tjenester. 

 
42. Næringsgruppene i NACE er definert slik at følgende to betingelser så langt som mulig er 

oppfylt: 
 a. Produksjonen (som aktivitet) av varer og tjenester som karakteriserer en gitt næringsgruppe 

representerer mesteparten av produksjonen som variabel fra enhetene som er klassifisert i den 
gjeldende næringsgruppe 

 
 b. Næringsgruppen innholder de enhetene som produserer det meste av de varene og 

tjenestene som karakteriserer den. 
 
43. Et annet viktig hensyn når det gjelder definisjonen av næringsgrupper i NACE er den relative 

betydningen av de aktivitetene som skal medregnes. Generelt er det separate næringsgrupper 
for aktiviteter som forekommer i de fleste EU-land, eller som er spesielt viktig i 
verdensøkonomien. Visse næringsgrupper er blitt innført i strukturen i ISIC med det formål å 
sikre internasjonal sammenliknbarhet og av den grunn er de også blitt innført i NACE. 
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Kriterier for næringshovedområder og næringer 
 
44. På de mer aggregerte nivåene blir den faktiske produksjonsprosessen og teknologien som 

brukes i produksjonsaktivitetene av mindre betydning som et kriterium for grupperingen enn 
det som er tilfelle for næringsgruppene. På det høyeste nivået (næringshovedområder) er de 
generelle egenskapene ved de produserte varene og tjenestene og den potensielle bruken av 
statistikkene innenfor rammen av SNA og ESA en viktig faktor. 

 
45. Følgende karakteristikker for aktivitetene i de produserende enhetene utgjør hovedkriteriene 

ved avgrensningen av næringshovedområder og næringer: 
• typen varer og tjenester som produseres 
• måten varene og tjenestene brukes på 
• type innstas, prosess og teknologi i produksjonen 

 
46. Når det gjelder typen av varer og tjenester som produseres, tas det hensyn til den fysiske 

sammensetningen og produksjonsstadiet for varene samt det behovet de oppfyller. Skillet 
mellom kategorier når det gjelder type produserte varer og tjenester danner grunnlaget for å 
gruppere enheter etter likhet og sammenheng mellom råvarene som er brukt og kilden for 
etterspørsel og marked for varene. 

 
47. Vekten som tillegges kriteriene nevnt ovenfor, varierer fra kategori til kategori. I noen tilfeller 

(f.eks. i næringsmiddelindustrien, tekstil-, beklednings- og lærvareindustri, maskin- og 
utstyrsindustrien, samt servicenæringene) er det så nær sammenheng mellom disse aspektene 
at vektingen ikke er noe problem. Når det gjelder produktinnsats, blir de fysiske 
sammensetningene og produksjonsstadiet ofte tillagt størst vekt. Når det gjelder kompliserte 
produksjonsprosesser legges det ofte mer vekt på sluttbruken, teknologien og organiseringen 
av produksjonen enn den fysiske sammensetningen av varene. 

2.2. Hovedaktivitet, sekundæraktivitet og hjelpeaktivitet 
48. En enhet kan utføre en eller flere økonomiske aktiviteter som er beskrevet i en eller flere 

næringsgrupper i NACE. 
 
49. Hovedaktiviteten i en statistisk enhet er den aktiviteten som bidrar mest til den samlede 

bearbeidingsverdien til enheten. Hovedaktiviteten identifiseres ved hjelp av top-down metoden 
(se avsn. 3.1) og representerer ikke nødvendigvis 50 prosent eller mer av enhetens samlede 
bearbeidingsverdi. 

 
50. Sekundæraktiviteten er enhver annen aktivitet som produserer varer eller tjenester som egner 

seg til levering til en tredjepart. Bearbeidingsverdien til en sekundæraktivitet må være mindre 
enn bearbeidingsverdien til hovedaktiviteten. 

51. Det skilles mellom hovedaktiviteter og sekundæraktiviteter på den ene siden og 
hjelpeaktiviteter på den andre. Hovedaktiviteter og sekundæraktiviteter utføres normalt med 
støtte av en rekke hjelpeaktiviteter som f.eks. regnskap, transport, lagring, innkjøp, 
markedsføring, reparasjon og vedlikehold osv. Hjelpeaktiviteters oppgave er å støtte hoved- 
og primæraktivitetene i den enheten de relaterer seg til ved å bidra med varer og tjenester som 
kun brukes i denne enheten. 

 
52. En aktivitet er en hjelpeaktivitet hvis den oppfyller følgende krav: 
 a. den betjener kun den enheten eller de enheter den referer til 
 b. innsatsen bidrar til enhetens omkostninger 
 c. produksjonen (vanligvis tjenester) er ikke en del av enhetens sluttprodukt og genererer ikke 

brutto realinvesteringer 
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 d. en sammenlignbar aktivitet av lignende omfang utføres i lignende produksjonsenheter 
53.  For eksempel kan følgende aktiviteter ikke betraktes som hjelpeaktiviteter: 
 a. produksjon av varer eller tjenester som representerer investeringer, for eksempel 

byggearbeider for egen regning (som vil bli klassifisert som bygge- og anleggsvirksomhet) og 
dataprogrammering (som vil klassifiseres som investering); 

 b. produksjon som for en stor del går til salg, selv om det inngår som produktinnsats i primær- 
eller sekundæraktiviteten; 

 c. produksjon av varer eller tjenester som senere blir en integrert del av primær- eller 
sekundæraktivitetens produksjon, f.eks. dersom en avdeling i et foretak produserer kasser, 
beholdere osv. som skal brukes som emballasje til enhetens produkter; 

 d. produksjon av energi (integrert kraftstasjon eller koksverk), uavhengig av om energien i sin 
helhet forbrukes av morselskapet eller ikke; 

 e. innkjøp av varer til videresalg i uendret tilstand 
 f. forskning og utvikling ettersom disse aktivitetene ikke produserer tjenester som brukes i den 

løpende produksjonen 
 
54. I slike tilfeller, hvor data er tilgjengelig, skal aktivitetene avgrenses og registreres som 

selvstendige enheter (se neste avsnitt) og deretter tildeles næringskode 

2.3. Definisjon av statistiske enheter 
55. Det kreves mange opplysninger for å tegne et fullstendig statistisk bilde av 

næringsvirksomhet, og nivået det er mulig å samle inn data på varierer og avhenger av type 
data. For eksempel er regnskapsdata for en virksomhet oftest bare tilgjengelig på sentralt nivå, 
mens data om produksjonen kan være tilgjengelig fra ulike steder. For å kunne observere og 
analysere dataene tilfredsstillende, er det derfor nødvendig å definere et system for ulike typer 
statistiske enheter. Dette utgjør byggesteinene når det gjelder hvilke data som kan samles inn 
og klassifiseres i henhold til NACE. 

 
56. Det stilles ulike krav til ulike statistiske enheter, men hver enhet er en spesifikk enhet som er 

definert slik at den kan identifiseres og ikke kan blandet sammen med andre enheter. Det må 
være en identifiserbar juridisk eller fysisk enhet, eller som for eksempel for enheter for 
homogen produksjonsenhet, et statistisk begrep. 

 
57. Følgende enheter er beskrevet i Rådsforordning for statistiske enheter (Concil Regulation 

(EEC) No 696/93 of 15 March 1993 on the statistical units for the observation and analysis of 
the production system in the Community (OJ No L 76, 30.31993, p 1). (De mest brukte 
engelske betegnelsene er angitt i parentes).  

 
  a. konsern (enterprise group) 
  b. foretak (enterprise) 
  c. bransjeenhet (kind-of-activity unit) 
  d. lokal enhet (local unit) 
  e. bedrift (local kind-of-activity unit) 
  f. institusjonell enhet (institutional unit) 
  g. homogen produksjonsenhet (unit of homogeneous production) 
  h. lokal homogen produksjonsenhet (local unit of homogeneous production) 
 

 Sammenhengen mellom de ulike typene statistiske enheter er illustrert i følgende tabell: 
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 Ett eller flere steder Ett sted 
En eller flere aktiviteter Foretak 

Institusjonell enhet 
Lokal enhet 

En aktivitet Bransjeenhet 
Homogen produksjonsenhet 

Lokal bransjeenhet 
Lokal homogen produksjonsenhet 

 
Sammenhengen mellom hhv. administrative og statistiske enheter kan illustreres i følgende diagram_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Kapittel 3 
Regler for klassifisering av aktiviteter og enheter 

3.1. Grunnleggende klassifiseringsregler 
58.  Enhver enhet som er registrert i bedrifts- og foretaksregisteret har en kode som samsvarer med 

hovedaktiviteten til enheten. Hovedaktiviteten er den aktiviteten som bidrar med høyest 
bearbeidingsverdi i enheten. Tildelingen av næringskode gjøres basert på forklarende tekster 
til NACE, beslutninger tatt av NACE/CPA-komiteen, lenker og referanser til andre standarder 
som ISIC, CPA, HS, CN osv. 

59. Dersom en enhet kun utfører én økonomisk aktivitet, bestemmes  dens hovedaktivitet av 
NACE-kategorien som beskriver virksomheten til enheten. Hvis enheten utfører flere 
økonomiske aktiviteter (bortsett fra hjelpeaktiviteter), bestemmes hovedaktiviteten på 
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grunnlag av bearbeidingsverdien som er knyttet til hver aktivitet etter de regler som er angitt 
nedenfor. 

60.  Bearbeidingsverdien er grunnlaget for å bestemme aktiviteten til en økonomisk enhet. 
Bearbeidingsverdien er definert som bruttoproduksjonsverdi (produksjon) minus 
produktinnsats. Bearbeidingsverdi er et mål for hver økonomisk enhets bidrag til 
bruttonasjonalproduktet 

 
 Indikatorer på bearbeidingsverdi 
 
61.  For å bestemme hovedaktiviteten er det nødvendig å kjenne enhetens aktiviteter og tilhørende 

bearbeidingsverdi. Noen ganger er slike opplysninger imidlertid utilgjengelig. I slike tilfeller 
må indikatorer på bearbeidingsverdi brukes til å klassifisere enheten. Slike kriterier kan være: 

 
  a. basert på produksjon: 
  - bruttoproduksjonsverdi for den enheten som bidrar til varer og tjenester som er 

 knyttet til hver aktivitet 
  - salgsverdien eller omsetningen for produktgrupper som faller inn under hver aktivitet 
 
  b. basert på innsatsfaktorer: 
  - lønn for hver aktivitet (eller inntekten til selvstendige) 
  - antall ansatte involvert i hver aktivitet i enheten 
  - antall timeverk for hver aktivitet i enheten 
 
62.  Disse alternative kriteriene skal brukes som erstatning for de ukjente dataene for 

bearbeidingsverdi, men endrer ikke metodene som brukes til å bestemme hovedaktiviteten. 
 
63.  En forenklet bruk av kriteriene nevnt ovenfor kan imidlertid bli misvisende. Det gjelder når de 

alternative kriteriene ikke er direkte proporsjonal med (den ukjente) bearbeidingsverdien 
 
64.  Når omsetning brukes som erstatning for bearbeidingsverdi er det viktig å være klar over at 

omsetning og bearbeidingsverdi ikke alltid er proporsjonale. For eksempel medfører en gitt 
omsetning innenfor varehandel normalt en mye lavere bearbeidingsverdi enn omsetning 
innenfor industri. Selv innenfor industrivirksomhet kan forholdet mellom omsetning og den 
tilhørende bearbeidingsverdien variere mellom og innenfor aktiviteter. For noen aktiviteter 
defineres omsetningen på en bestemt måte som gjør det vanskelig å sammenlikne med andre 
aktiviteter. Det gjelder f.eks. innen finansiell formidling og aktiviteter innenfor forsikring. Det 
samme gjelder bruttoproduksjon som et alternativt kriterium. 

 
65.  Mange enheter driver med varehandel i tillegg til andre aktiviteter. I disse tilfellene er tallene 

for omsetning innen varehandel uegnet som indikator for den ukjente bearbeidingsverdien i 
den delen som gjelder varehandel. Bruttoavansen (forskjellen mellom omsetningen innenfor 
varehandel og innkjøpet av varer til videresalg justert for lagerendringer) er en mye bedre 
indikator. Skjønt handelsavansen varierer innenfor den enkelte engros- og 
detaljhandelsnæring. Dessuten må en ta hensyn til de spesielle klassifiseringsregler som 
gjelder innenfor varehandel (se avsn. 7.2). 

66.  Liknende forholdsregler må tas i bruk når innsatsbaserte kriterier benyttes. Forholdet mellom 
lønn eller tallet på sysselsatte på den ene siden og bearbeidingsverdien på en andre er ikke 
pålitelig dersom arbeidsintensiteten i de forskjellige aktivitetene er forskjellig. 
Arbeidsintensiteten kan variere betydelig mellom forskjellige økonomiske aktiviteter og også 
mellom aktiviteter innenfor samme næring. Eksempel: produksjon av håndlagde produkter i 
forhold til produksjon av en mekanisk produsert (masseprodusert) vare. 
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3.2.  Sammensatte og integrerte aktiviteter 
 
67.  Det kan forekomme tilfeller hvor en betydelig del av aktivitetene i en enhet er tatt med i mer 

enn én næringsgruppe i NACE. Dette kan være resultatet av en vertikal integrering av 
aktiviteter (f.eks. avvirkning av skog kombinert med driften av et sagbruk, eller utvinning av 
leire kombinert med driften av et teglverk), eller en horisontal integrering av aktiviteter (f.eks. 
produksjon av bakervarer kombinert med produksjon av sukkervarer) eller alle kombinasjoner 
av aktiviteter innenfor en statistisk enhet. I slike tilfeller skal enheten klassifiseres som er 
beskrevet i dette avsnittet. 

 
68.  Dersom en enhet utfører aktiviteter som faller inn under to forskjellige næringsgrupper i 

NACE, vil det i praksis være én aktivitet som står for mer enn 50 prosent av 
bearbeidingsverdien. Den aktiviteten som representerer mer enn 50 prosent av 
bearbeidingsverdien, er hovedaktiviteten og er derfor avgjørende for enhetens næringskode. 

 
69.  I sammensatte tilfeller hvor en enhet utfører mer enn to aktiviteter som faller innenfor mer enn 

to forskjellige næringsgrupper i NACE, men ingen av aktivitetene står for mer enn 50 prosent 
av bearbeidingsverdien, skal næringsgruppering av enheten skje ved hjelp av top-down 
metoden, som er beskrevet nedenfor. 

 
 Top-down-metoden 
 
70. Top-down-metoden følger et hierarkisk prinsipp: Klassifiseringen av en enhet på det laveste 

nivået i standarden må være i samsvar med klassifiseringen av enheten i de høyere nivåene i 
standarden. For å oppnå dette, starter prosessen med å bestemme plasseringen på det høyeste 
nivået for deretter å fortsette nedover i hierarkiet på følgende måte: 

  a. Identifisere næringshovedområdet med størst andel bearbeidingsverdi 
  b. Innenfor dette næringshovedområdet identifisere næringen med størst andel 

 bearbeidingsverdi 
  c. Innenfor denne næringen identifisere næringshovedgruppen med størst andel 

 bearbeidingsverdi 
  d. Innefor denne næringshovedgruppen identifisere næringsgruppen med størst andel 

 bearbeidingsverdi 
 
71. Eksemplet viser en enhet som utfører følgende aktiviteter og andel bearbeidingsverdi 
 

 

Nærings- 
hoved- 
område 

Næring Nærings- 
hoved- 
gruppe 

Nærings- 
gruppe 

Beskrivelse av næringsgruppen Andel 
bearb.- 
verdi 

C 25 25.9 25.91 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern 
og stål 

10% 

 28 28.1 28.11 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer 
til luftfartøyer og motorvogner 

6% 

  28.2 28.24 Produksjon av motordrevet håndverktøy 5% 
  28.9 28.93 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og 

nytelsesmiddelindustri 
23% 

   28.95 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og 
pappvareindustri 

8% 

G 46 46.1 46.14 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, 
båter og luftfartøyer 

7% 

  46.6 46.61 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk 
og skogbruk 

28% 

M 71 71.1 71.12 Teknisk konsulentvirksomhet 13% 
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Finn det største næringshovedområdet blant: 
 Næringshovedområde C - Industri     52% 
 Næringshovedområde G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 35% 
 Næringshovedområde M - Faglig, vitenskapelig og teknisk 
 tjenesteyting        13% 
 

• Finn den største næringen i næringshovedområde C: 
 Næring 25 Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 10% 
 Næring 28 Produksjon av maskiner og utstyr til 
   generell bruk, ikke nevnt annet sted   42% 
 

• Finn den største næringshovedgruppen i næring 28: 
 Næringshoved- 
 gruppe 28.1 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 6% 
 Næringshoved- 
 gruppe 28.2 Produksjon av andre maskiner og annet utstyr til 
   generell bruk      5% 
 Næringshoved- 
 gruppe 28.9 Produksjon av andre spesialmaskiner   31% 
 

• Finn den største næringsgruppen i næringshovedgruppe 28.9: 
 Nærings- 
 gruppe 28.93 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- 
   og nytelsesmiddelindustri    23% 
 Nærings- 
 gruppe 28.95 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og 
   pappvareindustri     8% 
 
Riktig næringsgruppe er 28.93 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri, selv om næringsgruppe 46.61 Engroshandel med maskiner og 
utstyr til jordbruk og skogbruk har høyest andel bearbeidingsverdi. 
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Figuren nedenfor viser beslutningsdiagrammet som ble fulgt i eksemplet: 

 
72. På grunn av vanskeligheter mellom ISIC og NACE på næringshovedgruppe- og 

næringsgruppenivå vil bruken av top-down-metoden i NACE gi en annen fordeling enn det 
man ville oppnådd ved å bruke denne metoden i ISIC. Hvis mulig bør metoden først brukes til 
å identifisere ISIC-gruppen og deretter NACE-gruppen. Dette vil sikre en viss mulighet for 
sammenlikning mellom næringsstandarder på verdensplan. 

 
73.  Når det gjelder næringshovedområde G Varehandel, reparasjon av motorvogner brukes top-

down-metoden på en annerledes måte. Se punkt 93-99 nedenfor for mer detaljer. 
 
 Endringer i hovedaktiviteten til enheten 
 
74. Enheter kan endre hovedaktivitet, enten på et bestemt tidspunkt eller gradvis over tid, enten på 

grunn av sesongmessige variasjoner eller på grunn av administrativ beslutning om endringer i 
produksjonen. Selv om det i disse tilfellene kreves at klassifiseringen endres, kan for hyppige 
endringer resultere i uoverensstemmelser mellom korttidsstatistikker og strukturstatistikker og 
medføre fortolkningsproblemer. 

 
75. Når en enhet utfører to aktiviteter som begge bidrar med ca. 50% av bearbeidingsverdien er 

det utarbeidet en stabilitetsregel for å forhindre hyppige endringer som ikke er oppstått som et 
resultat av betydelige endringer i virkeligheten. Ifølge denne regelen skal endringer i 
hovedaktivitet foretas når den eksisterende hovedaktiviteten har utgjort mindre enn 50% av 
bearbeidingsverdien i minst to år. 

 
 Behandling av vertikalt integrerte aktiviteter 
 
76.  Vertikal integrering av aktiviteter forekommer når de ulike trinnene i produksjonen skjer i 

rekkefølge i samme enhet og når produksjonen fra en prosess tjener som produktinnsats i neste 

 
Alle aktiviteter

C G M

2825 46 71

71.146.6 46.125.9 28.928.2 28.1

25.91 28.11 28.24 28.93 28.95 46.14 46.61 71.12

52% 35% 13% 

42% 10% 

31% 5% 6% 

8% 23% 



 259

prosess. Som eksempel på vertikal integrering kan nevnes avvirkning med påfølgende saging 
på stedet eller produksjon av klær i en tekstilfabrikk. 

 
77.  Vertikal integrering skal behandles på samme måten som alle andre former for sammensatte 

aktiviteter, dvs. hovedaktiviteten bestemmes i tråd med top-down-metoden etter den 
aktiviteten som bidrar mest til bearbeidingsverdien. Dette er en endring i forhold til tidligere 
versjoner av NACE. For vertikal integrering i spesielle situasjoner innen jordbruk, se punkt 
92. 

 
78.  Hvis bearbeidingsverdien eller praksisreglene ikke kan fastsettes for det enkelte trinn i en 

vertikalt integrert prosess (på basis av enhetens egne registreringer), kan det gjøres 
sammenlikning med andre liknende enheter. Alternativt kan verdifastsettelsen av 
produktinnsats eller sluttprodukter baseres på markedspriser. 

 
 Behandling av horisontalt integrerte aktiviteter 
 
79. Horisontal integrering av aktiviteter forekommer når aktiviteter utføres samtidig ved bruk av 

de samme produksjonsfaktorene. Bearbeidingsverdiprinsippet skal brukes i tråd med med top-
down-metoden. 

3.3. Regler for spesielle aktiviteter 
 
 Aktiviteter utført på kontraktbasis og outsourcing av aktiviteter 
 
80.  I dette avsnittet brukes følgende terminologi: 

a. Oppdragsgiver = Enhet som inngår en kontrakt med en annen enhet (kalles her for 
en leverandør) for å få utført en del av eller hele produksjonsprosessen.  

  b. Leverandør= Enhet som utfører en spesifikk produksjonsprosess basert på en  
  kontrakt med oppdragsgiver. Termen "underleverandør" har også blitt brukt. I NACE 
  betegnes de aktivitetene som utføres av leverandøren som "aktiviteter på  
  honorar- eller kontraktbasis". 

c. Outsourcing = Kontraktmessig avtale der oppdragsgiveren ber leverandøren om å 
utføre en bestemt produksjonsprosess. Noen ganger brukes også begrepet 
"underleverandøraktivitet" (subcontracting). 

 Eksempler på deler av produksjonsprosessen som kan outsources er: industriproduksjon, 
 rekrutteringstjenester, støttefunksjoner osv. Oppdragsgiveren og leverandøren kan befinne seg 
i  samme økonomiske territorium (dvs. land) eller i forskjellige økonomiske territorier. Den 
 faktiske plasseringen påvirker ikke klassifiseringen av enhetene. 
 
81.  Leverandører, dvs. enheter som utfører aktiviteter på honorar- eller kontraktbasis, klassifiseres 

normalt på linje med enheter som selv produserer de samme varene eller tjenestene for egen 
regning (unntatt varehandel - se avsnitt 7.2 nedenfor og forklarende tekster til hovedavsnitt G) 
i publikasjonen. Når det gjelder outsourcing av aktiviteter innenfor bygge- og 
anleggsvirksomhet, skal oppdragsgiveren klassifiseres i 41.10 Utvikling av byggeprosjekter og 
leverandøren i 41.20 Oppføring av bygninger. 

 
82.  I industri stiller oppdragsgiveren til rådighet de tekniske spesifikasjonene for produksjonen 

som skal utføres. Produktinnsats (råvarer eller halvfabrikata) kan enten stilles til rådighet (eid) 
av oppdragsgiveren eller ikke. Eksempler på slike aktiviteter er produksjon av metallvarer 
(smiing, støping, skjæring, stempling og figurstøping), bearbeiding av metall (f.eks. 
forkromming), produksjon av klær samt etterbehandling av tekstiler. 
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83. Oppdragsgiveren som outsourcer produksjonen fullt og helt skal kun klassifiseres innenfor 
industri hvis han eier råvarene som brukes i produksjonsprosessen (og følgelig eier det ferdige 
sluttproduktet). En oppdragsgiver som kun outsourcer deler av produksjonen, skal klassifiseres 
i industri. I alle andre tilfeller skal oppdragsgiveren klassifiseres i overensstemmelse med 
prinsippet om bearbeidingsverdi. Det kan være i næringshovedområde G Varehandel, 
reparasjon av motorvogner ( i overensstemmelse med varen som skal selges – se avsnitt 7.2 
nedenfor) eller i andre næringshovedområder, f.eks. næringshovedområde M Faglig, 
vitenskapelig og teknisk tjenesteyting eller i næringshovedområde N Forretningsmessig 
tjenesteyting. 

 
 84.  Når det gjelder outsourcing av rekrutteringstjenester skal det først og fremst skilles mellom 

 midlertidig eller fast basis, og deretter om leverandøren leverer tjenester til én eller flere 
 oppdragsgivere: 

• Hvis outsourcingen skjer på fast eller midlertidig basis og leverandøren kun 
leverer ytelser til én oppdragsgiver, skal både oppdragsgiveren og 
leverandøren klassifiseres i overensstemmelse med den aktiviteten som 
faktisk utføres hos oppdragsgiveren (f.eks. industri). 

• Hvis outsourcing skjer på midlertidig basis, og leverandøren leverer ytelser til 
flere enn én oppdragsgiver, skal oppdragsgiveren klassifiseres i 
overensstemmelse med den aktiviteten som faktisk utføres, mens leverandøren 
skal klassifiseres i overensstemmelse med 78.20 Utleie av arbeidskraft. 

• Hvis outsourcing skjer på fast basis, og leverandøren leverer ytelser til bare en 
oppdragsgiver, skal både oppdragsgiver og leverandør klassifiseres i 
overensstemmelse med de utførte aktiviteter. 

• Hvis outsourcing skjer på fast basis, og leverandøren leverer ytelser til flere 
enn én oppdragsgiver som primært utfører ensartede aktiviteter, skal både 
oppdragsgiverne og leverandørene klassifiseres i overensstemmelse med de 
utførte aktivitetene. 

• Hvis outsourcingen skjer på fast basis og leverandøren leverer ytelser til flere 
enn én oppdragsgiver som utfører forskjellige aktiviteter, skal leverandøren 
klassifiseres i 78.30 Andre personaladministrative tjenester. 

 
 Klassifisering av output til outsourcing i CPA 
 
85.  I forrige punkt ble det nevnt at klassifisering av aktiviteter generelt ikke avhenger av om de 

utføres selv eller på kontraktbasis. Selv om man ikke skiller mellom dette i NACE, er 
klassifiseringen av produksjonen forskjellig avhengig av om produktinnsatsen er eid av 
produksjonsenheten eller ikke. I det andre tilfellet er produksjonen den tjenesten som blir 
utført og som blir innarbeidet i produktinnsatsen, og det er dette leverandøren blir betalt for. 

 
86.  Derfor skiller vanligvis CPA mellom varer produsert selv og tjenester utført på kontraktbasis. 

Spesielle kategorier og underkategorier, vanligvis kodet med henholdsvis zx.yy.9 og zx.yy.99, 
har teksten "Utført av underleverandører som en del av produksjon av...". 

 
87.  I CPA2002 og CPC, versjon 2, er slik produksjon kalt henholdsvis "industrielle tjenester" og 

"industritjenester". 
 
 Installasjon på stedet 
88.  Enheter som hovedsakelig driver installasjon eller montering av deler og utstyr i bygninger for 

at de skal fungere blir klassifisert i næring 43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet. 
 
89. Installasjon av maskiner og annet utstyr for andre formål enn det nevnt ovenfor blir klassifisert 

i næringshovedgruppe 33.2 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr. 
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 Reparasjon og vedlikehold 
 
90.  Enheter som reparerer eller vedlikeholder varer eller ustyr blir klassifisert i én av følgende 

kategorier avhengig av type varer eller utstyr: 
 a. næringshovedgruppe 33.1 Reparasjon av metallvarer, maskiner og utstyr 
 b. næring 43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 
 c. næringshovedgruppe 45.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 
 d. næring 95 Reparasjon av datamaskiner, husholdningsvarer og varer til personlig bruk. 
 
91.  Enheter som reparerer luftfartøyer, lokomotiver og skip blir klassifisert i samme 

næringsgruppe som de som produserer dem. 

3.4. Regler og definisjoner for spesielle næringshovedområder 
 
I dette avsnittet blir regler og definisjoner for klassifisering av enheter i bestemte 
næringshovedområder gjennomgått. De generelle beskrivelsene, definisjonene og karakteristikkene for 
næringshovedområdene blir beskrevet i de forklarende tekster til de respektive 
næringshovedområdene. 
 
 Næringshovedområde A: 
 Jordbruk, skogbruk og fiske 
 
92.  Innenfor jordbruk brukes ofte eksempler på hvor vanskelig det er å fordele 

bearbeidingsverdien til en enhet som dyrker druer og videre produserer vin av egenproduserte 
druer, eller en enhet som dyrker oliven for så å lage olivenolje av egenproduserte oliven. I 
disse tilfellene er den best egnede variabelen "utførte timeverk" og måten denne variabelen 
blir brukt på når det gjelder disse vertikalt integrerte aktivitetene, bidrar til at disse enhetene 
generelt blir klassifisert under jordbruk. I lignende tilfeller av jordbruksproduksjonen 
klassifiseres enhetene henholdsvis innenfor jordbruk på vanlig måte for å garantere en 
harmonisert behandling. 

 
 Næringshovedområde G: 
 Varehandel, reparasjon av motorvogner 
 
93.  I næringshovedområde G deles handel inn i agentur-, engros- og detaljhandel, unntatt når det 

gjelder handel med motorvogner. Det kan forekomme at en enhet utfører horisontalt integrerte 
aktiviteter: både engroshandel og detaljhandel eller butikkhandel og detaljhandel utenom 
utsalgssted eller at det selges et bredt spekter av varer. Hvis varene som enheten selger ikke 
tilhører én næringsgruppe som representerer minst 50 % av bearbeidingsverdien, er det viktig 
at top-down-metoden brukes omhyggelig og ytterligere nivåer tas i betraktning. 

 
94.  Innenfor næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner, skal det velges 

mellom hhv. næringshovedgruppe 46.1 Agenturhandel og 46.2-46.9 (engroshandel med ulike 
vareslag) basert på bearbeidingsverdien. Hvis valget faller på aggregeringsnivået 46.2-46.9, er 
neste trinn å foreta valget mellom "ikke-spesialisert" og "spesialisert" (se nedenfor). Til slutt 
skal det velges mellom næringshovedgrupper og næringsgrupper og dette valget skal alltid 
gjøres ved bruk av top-down-metoden. 

 
95.  Figuren nedenfor viser beslutningsdiagrammet som skal brukes til å angi en enhet til en 

bestemt næringsgruppe i næring 46 Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner: 
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Videre oppdeling i hht. tilsvarende produkter 
 

 
96.  Innenfor næring 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner skal det først velges mellom hhv. 

næringshovedgruppene 47.1 til 47.7 Butikkhandel og næringshovedgruppene 47.8 
Torghandel-47.9 Detaljhandel utenom utsalgssted, basert på prinsippet om bearbeidingsverdi. 
Dersom valget faller på aggregeringsnivået "Butikkhandel", er neste trinn "Ikke-spesialisert" 
og "Spesialisert" (se nedenfor). Til slutt skal det velges ut næringshovedgrupper og 
næringsgrupper og dette skal skje ved top-down-metoden. 

 
95.  Figuren nedenfor viser beslutningsdiagrammet som skal brukes når en enhet skal angis en 

bestemt næringshovedgruppe i næring 47 Detaljhandel, unntatt med motorvogner 
 

 
Næring 46

Spesialisert og ikke-
spesialisert engroshandel 

46.2 – 46.9 
 

Agenturhandel  
46.1 

Spesialisert 
46.2 – 46.7 

Ikke-spesialisert 
46.9 

46.2 46.3 46.4 46.5 46.746.6
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Videre oppdeling i hht. tilsvarende produkt 
 
98. Både innenfor engros- og detaljhandel skilles det mellom "spesialisert" og "ikke-spesialisert" 

handel basert på antall næringsgrupper som omfattes av de solgte varene. De ulike 
næringsgruppene skal hver omfatte minst 5 % og mindre enn 50 % av bearbeidingsverdien. 

 
 a. Hvis de solgte varene omfatter inntil fire næringsgrupper i en av næringshovedgruppene 

46.2 til 46.7 (for engroshandel) eller 47.2 til 47.7 (for butikkhandel), betraktes virksomheten 
til enheten som "spesialisert handel". Deretter er det nødvendig å bestemme hovedaktiviteten 
på grunnlag av bearbeidingsverdien ved hjelp av top-down-metoden, etter først å ha valgt 
næringen og så næringsgruppen: 

 
 

Næringsgruppe Eks. A Eks. B Eks. C 
47.21 30% 30% 20% 
47.25 5% 15% 5% 
47.62 45% 40% 35% 
47.75 20% 15% 40% 
Endelig 
plassering 

Næringsgruppe 
47.62 

Næringsgruppe 
47.21 

Næringsgruppe 
47.75 

 
 b. Hvis varene som blir solgt omfatter fem næringsgrupper eller flere i en av 

næringshovedgruppene 46.2 til 46.7 (for engroshandel) eller 47.2 til 47.7 (for butikkhandel), 
betraktes virksomheten til enheten som "ikke-spesialisert". I butikkhandel plasseres den i 
næringshovedgruppe 47.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg. Dersom næringsmidler utgjør 
minst 35 % av bearbeidingsverdien, grupperes den i NACE Rev.2's næringsgruppe 47.11 i alle 
andre tilfeller grupperes den i næringsgruppe 47.19. 

 

 
Næring 47

Butikkhandel 
47.1 – 47.7 

Utenom utsalgssted 
47.8 – 47.9 

Ikke-spesialisert 
47.1 

Spesialisert 
47.2 – 47.7 

46.2 46.3 46.4 46.5 46.746.6 

Utenom 
utsalgssted 

47.9 

Torghandel 
47.8 

Nær./nyt.midl 
47.11 

Andre 
47.19 
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Næringsgruppe Eks. A Eks. B Eks. C 
47.21 5 % 20 % 5 % 
47.22 10 % 15 %  5 % 
47.42 15 % 10 % 45 % 
47.43 25 % 10 % 40 % 
47.54 45 % 45 % 5 % 
Endelig 
plassering 

Næringsgruppe 
47.19 

Næringsgruppe 
47.11 

Næringsgruppe 
47.19 

 
 
99.  Plasseringsreglene er alltid basert på enhetens butikkaktivitet. Dersom enheten har en 

sekundæraktivitet i tillegg, bestemmes grupperingen av enheten i korrekt næringsgruppe kun 
ut ifra den betingede sammensetningen av detaljhandelsaktivitetene. 

 
 Næringshovedområde K: 
 Finansierings- og forsikringsvirksomhet 
 
100.  I næringshovedområde K har det blitt innført to næringsgrupper som er på siden av den 

tradisjonelle rammen i NACE som dekker økonomisk aktivitet, nemlig 64.20 
Holdingselskaper og 64.30 Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l. Enheter som 
klassifiseres i disse to næringsgruppene har normalt ingen inntekt fra salg av produkter og har 
normalt ikke ansatte (evt. med unntak av et par personer, som er ansatt som juridiske 
representanter). De er veldig utbredt i enkelte land på grunn av skattemessige forhold. 

 
101. Når en enhet skal klassifiseres i henhold til disse to næringsgruppene, må man også være 

oppmerksom på andre næringshovedgrupper (to av dem i næringshovedområde M, næring 
70), nemlig næringsgruppene 70.10 Hovedkontortjenester og 70.22 Bedriftsrådgivning og 
annen administrativ rådgivning. 

 
102.  Mer spesifikt: 
a) Næringsgruppe 64.20 Holdingselskaper refererer til aktiviteter i holdingselskaper, hvis 

hovedaktivitet er å eie konsernet, og ikke administrere eller styre konsernet.  
 
b) Næringsgruppe 64.30 Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l. er veldig spesielle i NACE, 

siden dette ikke referer seg til en økonomisk aktivitet, men til en enhet. 
 
c) Næringsgruppe 66.30 Fondsforvaltningsvirksomhet omfatter aktiviteter som utføres på 

honorar- eller kontraktbasis, dvs. på vegne av andre. 
 
d) Næringsgruppe 70.10 Hovedkontortjenester omfatter oversikt og administrasjon av tilknyttede 

enheter, utførelse av driftsmessig kontroll og daglig administrasjon.  
 
e) Næringsgruppe 70.22 Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning omfatter 

konsulentvirksomhet knyttet til virksomhetsstrategisk og organisasjonsmessig planlegging, 
markedsføring, personal o.l. 

 
 Identifiseringen av hovedaktiviteten til enheter som utøver flere aktiviteter blant de nevnt 

ovenfor, skal foretas basert på bearbeidingsverdiprinsippet. Det må tas i betraktning at 
kapitalgevinster ikke skal regnes med i bearbeidingsverdien, og derfor ikke skal hensyntas. 
Innføringen av ovennevnte næringsgrupper representerer en stor endring sett i forhold til 
NACE Rev.1.1. 

 
 Næringshovedområde O: 
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 Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 
 
 
103.  NACE skiller ikke mellom de institusjonelle sektorer (i motsetning til SNA og ESA). 

Dessuten finnes det ingen NACE-kategori som beskriver alle aktiviteter som utføres av 
offentlig forvaltning. Av den grunn klassifiseres ikke alle offentlige etater automatisk i 
næringshovedområde O Offentlig administrasjon og forsvar, og offentlige trygdeordninger. 
Enheter som utfører aktiviteter på nasjonalt, regionalt eller lokalt nivå, og som kan tilskrives et 
annet næringshovedområde, blir klassifisert i sine respektive næringshovedområder. For 
eksempel plasseres offentlige skoler i næringshovedområde P og offentlige helse- og 
sosialtjenester i næringshovedområde Q istedenfor næringshovedområde O. På den annen side 
er det ikke bare offentlige institusjoner som er klassifisert i næringshovedområde O. Private 
enheter som utfører typiske "offentlige tjenester" grupperes også her. 

 
 Næringshovedområde T: 
 Lønnet arbeid i private husholdninger 
 
104.  Næring 97 inneholder bare aktiviteter i private husholdninger med ansatt hjelp. Produksjonen 

fra denne aktiviteten anses som produksjon i SNA-systemet, og for å oppfylle dette formålet 
og for å utføre visse undersøkelser er dette næringshovedområdet tatt med i NACE Rev.2. 
Personalets tjenester er ikke klassifisert her. Aktiviteter som barnepass skal klassifiseres i 
næringsgruppe 88.91, mens vask av klær skal klassifiseres i 96.01, hovmestertjenester 
klassifiseres i 96.09, etc. 

 
105.  Behovet for å beskrive aktiviteter til husholdningers eget bruk har vist seg på noen 

statistikkområder, f.eks. arbeidskraft- og tidsbrukundersøkelser. Mens markedsaktiviteter 
generelt skal beskrives i henhold til eksisterende regler for fastsettelse av NACE-kode, har det 
vist seg vanskelig å bruke disse reglene i forbindelse med aktiviteter til eget bruk, fordi det i 
motsetning til markedsaktiviteter er vanskelig å kvantifisere bearbeidingsverdien. Disse 
aktivitetene er ofte en kombinasjon av jordbruksarbeid, bygge- og anleggsarbeid, produksjon 
av tekstiler, reparasjon og andre tjenester. Næring 98 Private husholdningers produksjon av 
varer og tjenester til eget bruk ikke nevnt annet sted tilsvarer næring 96 og 97 i NACE REV.1 
som ble innført for å dekke disse aktivitetene. Næring 98 er ikke relevant for 
strukturstatistikken i EU, men i forbindelse med innsamling av data som viser aktiviteter innen 
naturalhusholdninger og lignende. 

4. Kapittel 4 
Forholdet mellom NACE Rev. 2 og andre standarder 
 
106.  Dette kapitlet ser på forholdet mellom NACE og liknende standarder. Hovedreferansen er den 

skjematiske framstillingen i punkt 3 i dette dokumentet. Først er forholdet mellom 
internasjonale standarder basert på FN-systemet beskrevet i detalj, ettersom NACE og mange 
EU-standarder i større eller mindre grad bygger på disse. Deretter beskrives forholdet til andre 
EU-standarder. Til slutt er forholdet til andre multinasjonale standarder beskrevet sammen 
med den aggregerte strukturen som benyttes i nasjonalregnskapssammenheng. 

 
107.  RAMON (Eurostats online server for metadata) inneholder informasjon og detaljerte 

strukturer innen internasjonale, regionale og nasjonale statistiske standarder som er utviklet for 
mange statistiske områder; økonomiske analyser, miljø, utdanning, yrke, nasjonalregnskap, 
osv. Informasjonen dekker varierte områder, inkludert generelle beskrivelser, struktur på 
standarder (f.eks. koder og kodetekster), forklarende tekster, korrespondansetabeller mellom 
standarder, metodologiske dokumenter og annen generell informasjon vedrørende standarder. 
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 Informasjon utgis på offisielle EU-språk så langt som mulig. Adresse: 

http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/. 
 

4.1. Forholdet til internasjonale standarder 
 
 Internasjonale økonomiske og sosiale standarder 
 
108.  De internasjonale økonomiske og sosiale standardene består av standarder som er registrert i 

FNs fortegnelse over standarder, revidert og vedtatt som retningslinjer av FNs statistiske 
kommisjon eller andre kompetente mellomstatlige råd innen områder som økonomi, 
demografi, arbeidsmarked, helse, utdanning, velferd, geografi, miljø, tidsbruk og turisme o.l. 
Den omfatter også standarder for lignende fagfelt som er registrert i fortegnelsen og som 
avledet av eller beslektet med internasjonale standarder og hovedsakelig, men ikke 
utelukkende brukes til regionale eller nasjonale formål (som NACE og CPA). 

 
109.  Gruppen består av økonomiske og sosiale standarder av tre hovedtyper: referanser, avledede 

og beslektede standarder. 
 
110.  Referansestandarder er de økonomiske og sosiale standardene som er et produkt av 

internasjonale overenskomster vedtatt av FNs statistiske kommisjon eller andre mellomstatlige 
råd, f.eks. Den internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO), Det internasjonale pengefond (IMF), 
FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur (UNESCO), Verdens helseorganisasjon 
(WHO) eller Verdens tollorganisasjon avhengig av emneområde. Slike referansestandarder har 
oppnådd bred aksept og offisiell overenskomst og er vedtatt og anbefalt som retningslinjer for 
å utarbeide avledede standarder. De kan brukes som modeller for utvikling eller revisjon av 
andre standarder, både med hensyn til struktur og til koder og definisjoner av kategorier. ISIC 
er referansestandarden for klassifisering av økonomiske aktiviteter. 

 
111.  Avledede standarder er basert på referansestandarder. Avledede standarder utarbeides enten 

basert på referansestandardens struktur og kategorier, for så å legge til mer detaljer, eller 
basert på omrokkering eller aggregering av poster fra en eller flere referansestandarder. 
Avledede standarder er ofte skreddersydd til bruk på nasjonalt eller flernasjonalt nivå. NACE 
er f.eks. avledet fra ISIC. 

 
112.  Beslektede standarder er standarder som delvis referer til referansestandarder, og for slike 

standarder er det nødvendig å lage korrespondansetabeller for å kunne sammenlikne 
statistikker. NAICS (se nedenfor) er en beslektet standard til ISIC. 

 
 FNs integrerte system for nærings- og produktstandarder 
 
113.  I 1989 foreslo FNs statistiske kommisjon et sett av standarder som sammen dannet et integrert 

system for klassifisering av aktiviteter, varer og tjenester. Standardene skulle kunne brukes i 
forskjellige økonomiske statistikker på verdensbasis. ISIC, CPC, SITC og BECs er 
hovedkomponentene i dette systemet og er sterkt innbyrdes beslektet: 

• ISIC representerer aktivitetssiden (næringer) 
• CPC er det sentrale instrumentet for klassifisering av varer og tjenester 
• SITC er en aggregert standard for transportable varer for internasjonal 

handelsstatistikk for sammenligningsformål 
• BECs er en varestandard i overensstemmelse med Broad Economic 

Categories for økonomiske analyseformål 
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114.  Når det gjelder varer, bruker både CPC og SITC titler og undertitler i HS til å beskrive og 

kode varer (HS) som byggesteiner for sine kategorier, f.eks. samsvarer hver tittel på laveste 
nivå i CPC med minst en tittel i HS eller en aggregering av to eller flere HS-titler eller -
undertitler. I noen tilfeller, spesielt innen jordbruk, blir en HS-tittel delt inn i flere CPC-poster. 

 
115.  HS er den internasjonale toll- og statistikknomenklaturen utarbeidet av Verdens 

tollorganisasjon for utenrikshandel. HS blir brukt både for tolltarifformål og statistikk for 
utenrikshandel. HS er hierarkisk oppbygd og inneholder detaljerte definisjoner og egenskaper 
til ca. 5000 varer. Den er delt inn i 96 kapitler, hvert identifisert ved en tosifret numerisk kode; 
kapitlene er delt inn i titler, som igjen er delt inn i undertitler. Titlene er identifisert ved hjelp 
av en firesifret numerisk kode og undertitlene ved en sekssifret numerisk kode. Selv om HS 
egentlig skal dekke varer, dvs. fysiske produkter, omfatter den også elektrisitet. HS dekker 
ikke tjenester, men omfatter den fysiske "manifestasjonen" av tjenester (f.eks. 
arkitekttegninger, disketter med programvare, originalverk innen kunst og antikviteter osv). 
Seneste versjon av HS ble implementert i 2007 og blir revidert hvert år. 

 
116. CPC grupperer produktene etter fysiske egenskaper og type vare eller tjeneste. Dette kriteriet 

inkluderer f.eks. råvarene som blir brukt, produksjonsprosessen og til hvilket formål 
produktene er tenkt, osv. Selv om disse kriteriene ofte er de samme som de som blir brukt i 
næringsstandarden, er ikke CPC en produktstandard som er avhengig av næringsstandarden, 
noe som gjør at kodesystemet i CPC er uavhengig av ISIC. 

 
117.  Til tross for denne tilnærmelsen har CPC også tatt i betraktning kriteriet om økonomisk 

opprinnelse. Ifølge dette kriteriet (vedtatt i EU for NACE og CPA) består en kategori i en 
produktstandard av varer og tjenester som er produsert fra kun én økonomisk aktivitet. Av den 
grunn ble det gjort forsøk på å definere kodetekster på lavest nivå i CPC på en slik måte at så 
mange produkter som mulig på dette nivået kunne få tildelt en kategori i ISIC: CPC-
publikasjonen gir en oversikt over samsvar mellom undergrupper i CPC og relevant 
næringsgruppe i ISIC. Anvendelsen av det opprinnelige kriteriet er imidlertid ikke alltid 
praktisk mulig, selv om en bruker det mest detaljerte nivået i HS. 

 
118.  En revidert versjon av CPC, CPC versjon 2, ble vedtatt av FNs statistiske kommisjon i mars 

2006. 
 
119. SITC følger en tradisjonell orden der materialet som blir brukt, bearbeidingsstadiet og 

sluttbruken er de viktigste hensynene. 
 
120. BEC er laget som et hjelpemiddel for å konvertere data samlet inn på basis av SITC til 

meningsfulle aggregater for økonomiske analyseformål, basert på det skillet SNA har mellom 
kapitalvarer, innsatsvarer og varige/ikke varige konsumvarer. Det er ingen direkte relasjon 
mellom ISIC og BEC, ettersom SITC-kategoriene deles inn i 19 BEC-kategorier. BEC ble 
revidert i 1986, basert på den tredje revisjonen av SITC, og definisjonen av BEC-kategoriene 
uttrykt ved HS undertekster har deretter blitt endret for å gjenspeile endringer som er gjort HS 
i 2002 og 2007. 

 
 NACE-lenke til ISIC 
 
121.  NACE er avledet av ISIC: kategoriene på alle nivåer i NACE er enten identiske med eller  

danner delmengder av enkelte ISIC-kategorier. Det 1. og 2. nivået i ISIC Rev.4 
(næringshovedområder og næringer) er identiske med næringshovedområder og næringer i 
NACE Rev. 2. Det 3. og 4. nivået (næringshovedgrupper og næringsgrupper) i ISIC Rev.4 er 
delt inn i NACE Rev. 2 i overensstemmelse med europeiske behov. Næringshovedgrupper og 
næringsgrupper kan imidlertid alltid aggregeres til næringshovedgrupper og næringsgrupper i 
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ISIC Rev.4 som de er avledet av. Formålet med en videre oppdeling i NACE Rev. 2 
sammenliknet med ISIC Rev.4, er å oppnå en standard som passer bedre til den økonomiske 
strukturen i Europa. 

 
122. Også kodesystemet som er brukt i ISIC og NACE er så langt som mulig det samme: for lett å 

kunne skille mellom disse to, har NACE et punktum mellom de to første (næringsnivå) og de 
to siste sifrene. Siden noen næringshovedgrupper og næringsgrupper i ISIC Rev.4 er delt inn i 
flere næringshovedgrupper og næringsgrupper i NACE, uten at det er innført ytterligere 
hierarkiske nivåer, er noen koder i ISIC ulik tilsvarende koder i NACE. En aktivitet på 
næringshovedgruppe- og næringsgruppenivå i NACE Rev. 2 kan ha en numerisk kode som er 
forkjellig fra den samme aktivitetskode i ISIC Rev.4. 

 
 NACE-lenker til andre internasjonale standarder 
 
123. Andre standarder utarbeidet av FN eller andre mellomstatlige organer har relasjoner til ISIC 

eller gjør bruk av deler av ISIC når de skal definere sine egne områder eller kategorier. Derfor 
har de også relasjoner til NACE. 

 
124. Disse standardene er utarbeidet for å beskrive statistikker over yrke, sysselsetting, forbruk, 

utdanning, turisme og miljø. De viktigste er listet opp nedenfor. Det finnes ytterligere 
informasjon på nettsiden til FNs statistikkavdeling 
(http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/class_default.asp): 

• Klassifikasjon av offentlige utgifter etter formål (COFOG) 
• Internasjonal Standard for Utdanning (ISCED) 
• Internasjonale standard for utdanningsgruppering (ISCO) 
• Satelittregnskap for turisme (TSA) 
• Standard for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (ICT) 

4.2. Relasjoner til EU-standarder 
 Standard for produktklassifisering – CPA 
 
125.  CPA er den europeiske versjonen av CPC. Innenfor EU er standarder for spesifikke 

statistikkområder lenket til CPA hvis ikke CPA i seg selv blir brukt som standard i 
undersøkelser. Selv om CPA er den europeiske versjonen av CPC, skiller den seg fra 
sistnevnte ikke bare når det gjelder detaljeringsgrad, men også med hensyn til struktur. EU 
vedtok kriteriet for økonomisk opprinnelse da CPA ble utviklet, med NACE som 
referanseramme. Derfor samsvarer strukturen i CPA med NACE opp til 4. nivå (gruppe). 
Vanligvis er undergruppene i CPC omgruppert etter økonomisk opprinnelse. Forbindelsen 
mellom CPA og NACE Rev. 2 er synlig i CPA-koden: på alle nivåene i CPA er de fire første 
sifrene identiske med de i NACE Rev. 2, med noen få unntak. CPA, i likhet med andre 
produktstandarder, kan brukes til å avtegne de karakteristiske produktene i de individuelle 
aktiviteter og på den måten brukes som et verktøy i det daglige praktiske statistikkarbeidet. 
Det kan imidlertid bemerkes at i visse tilfeller er forholdet mellom aktivitet og produkt 
konvensjonelt bestemt: dette skjer når det samme produktet er resultat av flere aktiviteter med 
ulike produksjonsprosesser. Nasjonale versjoner av CPA eksisterer på samme måte som 
nasjonale versjoner av NACE Rev. 2. 

 
 Den kombinerte toll- og statistikknomenklatur 
126.  CN, den kombinerte toll- og statistikknomenklatur, er standarden som blir brukt i EU for 

utenrikshandel (tolltariffer og statistikk) og er mer detaljert enn HS. CN ble innført i 1988. 
Titler i CN blir identifisert ved hjelp av en åttesifret numerisk kode, tilføyd to siffer til den 
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relevante HS-koden. CN blir revidert hvert år og er som rådsforordning bindende for 
medlemslandene. 

 
 PRODCOM 
 
127.  PRODCOM er en forkortelse for EUs system for produksjonsstatistikk for bergverksdrift og 

industri (tjenester utenom industrielle tjeneste er ikke medregnet). Produktstandarden 
(PRODCOM-listen) som produksjonsstatistikken bygger på utarbeides hvert år av 
PRODCOM-komitéen. Titlene i PRODCOM-listen er avledet fra CN, men kodene er en 
videre inndeling av CPA-kodene. PRODCOM-titlene blir kodet med en åttesifret numerisk 
kode der de seks første sifrene er identiske med sifrene i CPA-koden. PRODCOM-listen er 
derfor lenket til og i samsvar med CPA. Lenken til CPA understreker lenken til NACE, og 
gjør det mulig for foretak som lager disse produktene å identifisere seg, da lenken mellom CN 
tillater sammenlikninger mellom industristatistikk og statistikk om utenrikshandel. 

 
 Hovedgrupperingen etter varetype – MIGs 
 
 MIGs er en forkortelse for Main Industry Groupings, en europeisk standard som grupperer 

næringer etter bruksbaserte produkter: kapitalvarer, innsatsvarer, varige/ikke varige 
konsumvarer og energi. MIGs brukes til flere indikatorer, bl.a. industriproduksjonsindeksen 
(uttrykt ved bearbeidingsverdi og prinsipper basert på bransjeenhet) og produsentprisindeksen. 

 
 Utenriksregnskap: Standard for statistikk over direkte investeringer i utlandet 
 
129. Utenriksregnskapet bruker en aggregering av NACE-kategorier for å rapportere data over 

direkte investeringer i utlandet: oppdelingen på aktivitetsnivå er hovedsakelig uttrykt ved 
næringhovedområder. 

4.3. Forholdet til andre flernasjonale standarder 
 
 NAICS 
 
130.  NAICS er den nordamerikanske standarden for næringsgruppering. NAICS ble utviklet på 

midten av 1990-tallet for å få til felles næringsdefinisjoner for Canada, Mexico og USA og 
dermed lette arbeidet med økonomiske analyser i de tre nordamerikanske landene. NAICS er 
utviklet etter en produksjonsorientert begrepsramme og klassifiserer enheter, ikke aktiviteter. 
Det gjør at ISIC og NAICS er veldig forskjellige. Statistiske data som er samlet inn i henhold 
til NAICS kan imidlertid aggregeres til tosifrede næringer i ISIC Rev.4/NACE Rev.2 for å 
oppnå sammenliknbarhet i dataene. I mange tilfeller er det mulig å få mer detaljerte lenker. En 
detaljert sammenstilling av NAICS og ISIC finnes på NAICS nettside (USA: 
http://www.census.gov/naics, Canada: http://www.statcan.ca./). 

 
 ANZSIC 
 
131. Den australske og new zealandske næringsstandarden (ANZSIC) ble utviklet for bruk i begge 

landene til produksjons- og analyseformål av næringsstatistikk. Det ble lagt stor vekt på 
sammenliknbarheten med internasjonale standarder under utarbeidelsen av ANZSIC. ISIC 
Rev.3 ble brukt som internasjonal standard for referanseformål. En bred sammenstilling 
mellom ANZSIC og ISIC finnes på nettsiden til ABS: 

 http://www.statistics.gov.au/. ANZSIC er mer lik ISIC/NACE enn NAICS ettersom strukturen 
i store trekk følger ISIC, med kategorier av næringer og mer detaljerte nivåer som kan 
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aggregeres til tosifrede kategorier i ISIC. Det gjør det mulig å konvertere data basert på 
ANZSIC til ISIC/NACE på et ganske detaljert nivå. 

 
 Andre standarder 
 
132. I tillegg til EU-landene bruker Norge og Sveits nasjonale versjoner som er avledet fra NACE. 

Dessuten refererer ca. ti andre land utenfor EU, eller kandidatland som Kroatia og Tyrkia til 
NACE når det gjelder sine næringsstandarder. Mer enn 150 land bruker næringsstandarder 
som baserer seg på NACE eller ISIC. 

4.4. Aggregerte nasjonalregnskapstrukturer  
 
133. Det har blitt påpekt et behov for to standardaggregeringer av ISIC/NACE-kategorier til bruk i 

datarapportering vedrørende nasjonalregnskapstall fra en rekke land. Den første, kalt 
"aggregering på høyt nivå", aggregerer næringshovedområder fra ISIC/NACE i 10/11 
kategorier, den andre, kalt "mellomaggregering", aggregerer næringer og består av 38 
kategorier. De to aggregerte strukturene er ikke en integrert del av NACE/ISIC, men er fullt ut 
integrert i deres hierarkiske struktur (aggregering på høyt nivå, næringshovedområder, 
mellomnivå, næringer, næringshovedgrupper og næringsgrupper). 

 
 
134.  Følgende tabell inneholder "aggregeringer på høyt ISIC/NACE nivå A*10/11" 
 

 ISIC Rev. 4/ NACE 
Rev. 2 nærings-
hovedområder 

Beskrivelse 

1 A Jordbruk, skogbruk og fiske 
2 B, C, D and E Bergverksdrift og utvinning, industri og andre 

industrielle næringer 
 2a  C   Av dette: industri 
3 F Bygge- og anleggsvirksomhet 
4 G, H and I Varehandel; reparasjon av motorvogner, Transport og 

lagring og Overnattings- og serveringsvirksomhet 
 5 J Informasjon og kommunikasjon 
6 K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 
7 L Omsetning og drift av fast eiendom*  
8 M and N  Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting og 

Forretningsmessig tjenesteyting 
9 O, P, and Q  Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger 

underlagt offentlig forvaltning, Undervisning og Helse- 
og sosialtjenester 

10 R, S, T and U Andre tjenester 
 * inkluderer imputert husleie i egne boliger 
 
Tabellen under inneholder "SNA/ISIC mellomaggregeringer A*38" 
 

 A*38 
code 

ISIC Rev. 4/ NACE Rev. 2 Divisions  

1 A Jordbruk, skogbruk og fiske 01  - 03 
2 B Bergverksdrift og utvinning  05  - 09  
3 CA Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og 

tobakksvarer 
10  - 12 
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4 CB Produksjon av tekstiler, klær, lær og lærvarer 13  - 15 
5 CC Produksjon av tre- og papirvarer og trykking 16  - 18 
6 CD Produksjon av kull- og raffinerte 

petroleumsprodukter 
19 

7 CE Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 20 
8 CF Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 21 
9 CG Produksjon av gummi- og plastprodukter og andre 

ikke-metallholdige mineralprodukter 
22 + 23 

10 CH Produksjon av metaller og metallvarer, unntatt 
maskiner og utstyr 

24 + 25 

11 CI Produksjon av datamaskiner og elektroniske og 
optiske produkter 

26 

12 CJ Produksjon av elektrisk utstyr 27 
13 CK Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, 

ikke nevnt annet sted 
28 

14 CL Produksjon av transportmidler 29 + 30 
15 CM Annen industriproduksjon og reparasjon og 

installasjon av maskiner og utstyr 
31  - 33 

16 D Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannforsyning 35 
17 E Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 36  - 39 
18 F Bygge- og anleggsvirksomhet 41  - 43 
19 G Varehandel, reparasjon av motorvogner 45  - 47 
20 H  Transport og lagring 49  - 53 
21 I Overnattings- og serveringsvirksomhet 55 + 56 
22 JA Forlagsvirksomhet, film-, video- og 

fjernsynsprogrammer Radio- og 
fjernsynskringkasting 

58  - 60 

23 JB Telekommunikasjon 61  
24 JC Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi og 

informasjonstjenester 
62 +63 

25 K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 64  - 66 
26 L Omsetning og drift av fast eiendom* 68 
27 MA Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting, 

hovedkontortjenester, arkitektvirksomhet og 
teknisk konsulentvirksomhet, teknisk prøving og 
analyse 

69  - 71  

28 MB Forskning og utviklingsarbeid 72 
29 MC Annen faglig, teknisk og vitenskapelig virksomhet 73  - 75 
30 N Forretningsmessig tjenesteyting 77  - 82 
31 O Offentlig administrasjon og forsvar, og 

trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 
84 

32 P Undervisning 85 
33 QA Helsetjenester 86 
34 QB Pleie- og omsorgstjenester I institusjon og sosiale 

omsorgstjenester uten botilbud 
87 + 88 

35 R Kulturell virksomhet, underholdning og 
fritidsaktiviteter 

90  - 93 

36 S Annen tjenesteyting 94  - 96 
37 T** Lønnet arbeid I private husholdninger 97 + 98* 
38 U** Internasjonale organisasjoner og organer 99* 

 
 *inkluderer imputert husleie i egne boliger 
 **Alt innenfor næringshovedområde U og deler av næringshovedområde T (næring 98) er 

utenfor SNAs produksjonsgrenser og vil derfor være tom når det gjelder rapportering av SNA-
data. Den er likevel tatt med for helhetens skyld. 
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5. Kapittel 5 
Endringer fra NACE Rev.1.1 til NACE Rev. 2 
 
135.  Selv om reglene for bruken av NACE er endret, og kriteriene for oppbyggingen av standarden 

så vel som utformingen av forklarende tekster er revidert, er de overordnede egenskapene 
uendret. 

 
136. På høyeste nivå er det blitt innført nye begreper og det er mer detaljert for å gjenspeile ulike 

former for produksjon og fordi det oppstår nye næringer. Samtidig har man arbeidet for å 
opprettholde standardens struktur på alle områder som ikke eksplisitt krever endringer basert 
på nye begrep. 

 
137. Detaljeringsgraden på standarden har økt betydelig (fra 514 til 615 næringsgrupper). For 

tjenesteytende næringer er økningen synlig på alle nivåer, inkludert det høyeste nivået, mens 
det for andre aktiviteter, slik som jordbruk, gjelder økningen mest lavere nivå i standarden. 

5.1. Endringer i strukturen 
 
138. NACE Rev.1.1 hadde 17 næringshovedområder og 62 næringer, mens NACE Rev. 2 har 21 

næringshovedområder og 88 næringer. På det høyeste nivået kan enkelte 
næringshovedområder sammenliknes med tidligere versjoner av standarden. Innføringen av 
nye begreper på næringshovedområdenivå gjør det imidlertid umulig å gjøre en enkel 
sammenlikning med tidligere versjoner av NACE. Dette gjelder f.eks. næringshovedområde 
som inneholder "Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi og informasjonstjenester" og 
aktiviteter knyttet til miljø. 

 
139. Følgende tabell viser samsvar mellom næringshovedområder i NACE Rev.1.1 og NACE Rev. 

2. Vær oppmerksom på at denne tabellen viser en omtrentlig 1 til 1-korrespondanse mellom 
næringshovedområder, Ytterligere detaljer er nødvendig for å etablere fullstendig samsvar. 
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NACE Rev. 1.1 

 

 
NACE Rev. 2 

Nærings-
hoved-

områder 

 
Beskrivelse 

Nærings-
hoved-

områder
Beskrivelse 

 
A Jordbruk og skogbruk A Jordbruk, skogbruk og fiske 
B Fiske   
C Bergverksdrift og utvinning B Bergverksdrift og utvinning 
D Industri C Industri 

E Kraft- og vannforsyning D Elektrisitets-, gass-, damp- og 
varmtvannforsyning 

  E Vannforsyning, avløps- og 
renovasjonsvirksomhet 

F Bygge- og anleggsvirksomhet F Bygge- og anleggsvirksomhet 

G 
Varehandel; reparasjon av 
motorvogner og 
husholdningsapparater 

G Varehandel; reparasjon av motorvogner 

H Hotell- og restaurantvirksomhet I Overnattings- og serveringsvirksomhet 
I Transport og kommunikasjon H Transport og lagring 
  J Informasjon og kommunikasjon 

J Finasiell tjenesteyting og 
forsikring K Finansierings- og forsikringsvirksomhet 

K Eiendomsdrift, forretningsmessig 
tjenesteyting og utleievirksomhet L Omsetning og drift av fast eiendom 

  M Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 
  N Forretningsmessig tjenesteyting 

L Offentlig forvaltning O Offentlig administrasjon og forsvar, og 
trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

M Undervisning P Undervisning 
N Helse- og sosialtjenester Q Helse- og sosialtjenester 

O Andre sosiale og personlige 
tjenester R Kulturell virksomhet, underholdning og 

fritidsaktiviteter  
  S Annen tjenesteyting 

P Lønnet husarbeid T Lønnet arbeid i private husholdninger 

Q Internasjonale organer og 
organisasjoner U Internasjonale organisasjoner og organer 
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140. Følgende tabell viser endringer NACE Rev.1.1 og NACE Rev.2 uttrykt med tall 
 NACE Rev. 1.1 NACE Rev. 2 Differanse 
Næringshovedområder 17 21 +4
Næringer 62 88 +26
Næringshovedgrupper  224 272 +48
Næringsgrupper 514 615 +101
    
 Industri 
Næringshovedområder 1 1 0
Næringer 23 24 +1
Næringshovedgrupper 103 95 -8
Næringsgrupper 242 230 -12
    
 Andre næringshovedområder 
Næringshovedområder 16 20 +4
Næringer 39 64 +25
Næringshovedgruppe 121 177 +56
Næringsgruppe 272 385 +113

 
141. For å ha en formening om endringen i statistikken kan skyldes innføringen av NACE Rev. 2 er 

det nyttig å se på samsvaret mellom NACE Rev.1.1 med NACE Rev.2 
• 1 til 1-korrespondanse: 196 næringsgrupper i NACE Rev.1.1 samsvarer helt med én 

næringsgruppe i NACE Rev. 2 og omvendt 
• n til 1-korrespondanse: 87 tilfeller hvor to eller flere næringsgrupper i NACE Rev.1.1 

korresponderer med én næringsgruppe i NACE Rev.2 
• 1 til m-korrespondanse: 17 næringsgrupper der én NACE Rev 1.1 næringsgruppe deles inn i to 

eller flere næringsgrupper i NACE Rev.2 
• n til m-korrespondanse: 214 tilfeller der to eller flere næringsgrupper i NACE Rev. 1.1 

samsvarer med to eller flere næringsgrupper i NACE Rev.2 
 
 Enheter gruppert i næringsgrupper med 1 til 1 eller n til 1-korrespondanse kan kodes om 

maskinelt når NACE Rev.2 skal implementeres i bedrifts- og foretaksregisteret. Dette må 
tilpasses i hvert land i samsvar med nasjonale versjoner. 

 
142. Endringen i sin helhet fra NACE Rev.1.1 til NACE Rev. 2 er for omfattende til at alt kan tas 

med her i sin helhet. De viktigste endringer er listet opp i det følgende. 
 
143. Næringshovedområdene jordbruk og fiske i NACE Rev.1.1 er slått sammen. Imidlertid har 

detaljnivået under næringshovedområde A (jordbruk, skogbruk og fiske) blitt vesentlig større. 
Dette er et svar på flere forespørsler om et høyere detaljnivå i ISIC og dette skyldes først og 
fremst at jordbruk er en viktig del av den økonomiske strukturen i utviklingsland. 

 
144. Det er blitt laget nye næringer i industri som representerer nye industrier eller gamle industrier 

som har økt sin økonomiske og sosiale betydning, slik som næring 21 (Produksjon av 
farmasøytiske råvarer og preparater) og næring 26 (Produksjon av datamaskiner og 
elektroniske og optiske produkter). Omfanget av sistnevnte er forskjellig fra næring 30 
(Produksjon av kontor- og datamaskiner) i NACE Rev.1.1, noe som gjør den til et bedre 
verktøy når det gjelder statistikk over høyteknologiske aktiviteter. Andre nye næringer som 
næring 11 (Produksjon av drikkevarer) og 31 (Produksjon av møbler) har resultert i en deling 
av eksisterende næringer og derfor hevet bestanddelene, som har vært næringshovedgrupper 
tidligere, til næringsnivå. 
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145. De fleste av de resterende næringene i næringshovedområde C (Industri) er uendret, unntatt 
næringene 22 (Forlagsvirksomhet, grafisk produksjon og reproduksjon av innspilte opptak) og 
37 (Gjenvinning). En stor del av aktivitetene i disse næringene er flyttet til andre 
næringshovedområder (se nedenfor). 

 
146. Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr som tidligere var gruppert sammen med 

produksjon av tilsvarende type utstyr, er nå skilt ut og gruppert i næring 33 (Reparasjon og 
installasjon av maskiner og utstyr). Spesialiserte reparasjonsaktiviteter er nå gruppert for seg 
selv i NACE, men det er ikke laget et eget område for reparasjon på høyt nivå. 

 
147. Det er opprettet et nytt næringshovedområde E (Vannforsyning, avløps- og 

renovasjonsvirksomhet) som omfatter renovasjonsaktiviteter i næring 90 i NACE Rev.1.1., 
oppsamling, rensing og distribusjon av vann (næring 41 i NACE Rev.1.1) og gjenvinning som 
for en stor del korresponderer med næring 37 i NACE Rev.1.1. I dette næringshovedområdet 
blir nå aktiviteter som har en felles målinnretning gruppert, men organiseringen er også basert 
på den aktuelle organiseringen av slik virksomhet i en rekke land. Detaljnivået til disse 
aktivitetene har økt betraktelig. 

 
148. Begrepet "spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet" har fått en ny plassering i NACE Rev.2, 

som gjør at næringsstrukturen i Rev.2 er forskjellig fra tidligere versjoner, som i stor 
utstrekning baserte seg på stadiet i byggeprosessen. 

 
149. Reparasjon av husholdningsvarer har blitt flyttet fra næringshovedområde G (Varehandel; 

reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater) i NACE Rev.1.1. Ett unntak er handel og 
reparasjon av motorvogner i næring 45 i NACE Rev. 2 (korresponderende til næring 50 i 
NACE Rev.1.1), som er beholdt for å opprettholde sammenliknbarhet og kontinuitet. 

 
150. Detaljnivået i næringshovedområde I (Overnattings- og serveringsvirksomhet) har økt for å 

gjenspeile de forskjellige aktivitetene og spesialiseringen som finnes. 
 
151. Et nytt næringshovedområde J (Informasjon og kommunikasjon) er innført. Dette kombinerer 

aktiviteter som produksjon og distribusjon av informasjon og kulturelle produkter, anskaffelse 
av midler for å overføre eller distribuere disse produktene, så vel som data eller 
kommunikasjon, informasjonsteknologi og databehandling samt andre informasjonstjenester. 
Hovedkomponentene i dette næringshovedområde er forlagsvirksomhet, inkludert utgivelse av 
programvare (næring 58), film-, video- og fjernsynsprogramproduksjon, utgivelse av musikk- 
og lydopptak (næring 59), radio- og fjernsynskringkasting (næring 60), telekommunikasjon 
(næring 61), tjenester tilknyttet informasjonsteknologi (næring 62) og andre 
informasjonstjenester (næring 63). Disse aktivitetene var i NACE Rev.1.1 gruppert i 
næringshovedområde D (Industri), I (Transport og kommunikasjon), K (Eiendomsdrift, 
forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet) og O (Andre sosiale og personlige 
tjenester), derfor virker dette sterkt inn på sammenliknbarheten med tidligere versjoner. Denne 
nye måten å behandle informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter på bidrar imidlertid til en 
mer konsistent tilnærming enn i tidligere versjoner. 

 
152. I Næringhovedområde K (Finansierings- og forsikringsvirksomhet) er det innført to 

næringsgrupper som går utover den tradisjonelle rammen i NACE når det gjelder å dekke 
økonomisk produksjon, nemlig næringsgruppe 64.20 (Holdingselskaper) og 64.30 
(Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l. 

 
153. Næringshovedområdet for eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 

i NACE Rev.1.1 er delt inn i tre næringshovedområder i NACE Rev. 2. Eiendomsdrift er nå et 
eget næringshovedområde (næringshovedområde L) pga. sin størrelse og viktighet i 
nasjonalregnskapet. De resterende aktivitetene er delt inn i næringshovedområde M (Faglig, 
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vitenskapelig og teknisk tjenesteyting) som dekker aktiviteter som krever utdannelse og gjør 
spesialisert kunnskap og ferdigheter tilgjengelig for brukere, og næringshovedområde N 
(Forretningsmessig tjenesteyting) som dekker aktiviteter som støtter generell forretningsdrift 
og fokuserer ikke på overføring av spesialisert kunnskap. Databehandlingsvirksomhet (næring 
72 i NACE Rev.1.1) er ikke lenger en del av dette næringshovedområdet. Reparasjon av 
datamaskiner er gruppert sammen med reparasjon av husholdningsvarer i 
næringshovedområde S, mens utgivelse av programvare og IT-aktiviteter er gruppert i et nytt 
næringshovedområde J. 

 
154. Undervisning (se næringsområde P) er utvidet til eksplisitt å inkludere profesjonelle trenere, 

kulturell og annen undervisning samt støttetjenester. 
 
155. Næringshovedområde Q (Helse- og sosialtjenester) er blitt mer detaljert, noe som har resultert 

i tre næringer istedenfor én i NACE Rev.1.1. I tillegg er fokuset innsnevret og inkluderer bare 
"helsetjenester rettet mot mennesker", noe som gjør det enklere å måle denne delen av 
økonomien. Som et resultat av dette, er veterinærtjenester flyttet fra dette 
næringshovedområdet og gruppert som næring i næringshovedområde M (Faglig, 
vitenskapelig og teknisk tjenesteyting). 

 
156. Viktige komponenter i næringshovedområde O (Andre sosiale og personlige tjenester) i 

NACE Rev.1.1 er flyttet til næringshovedområde E (Vannforsyning, avløps- og 
renovasjonsvirksomhet), og J (Informasjon og kommunikasjon) i NACE Rev. 2. De resterende 
aktivitetene er omgruppert i to nye næringshovedområder for Kulturell virksomhet, 
underholdning og fritidsaktiviteter (næringshovedområde R) og Annen tjenesteyting 
(næringshovedområde S). Som et resultat av dette har aktiviteter som kreativ kunst, biblioteker 
og lotterivirksomhet blitt hevet til næringsnivå. Reparasjon av datamaskiner og 
husholdningsvarer og varer for personlig bruk er nå inkludert i et nytt næringshovedområde S. 

5.2. Korrespondansetabeller: omfang og bruk 
 
157. Korrespondansetabeller er viktige verktøy for å sammenlikne statistiske data. De er 

nødvendige når standarder endres over tid eller når ulike grunnleggende rammeverk ikke 
tillater standarder å være nært beslektet. Korrespondansetabeller mellom ulike versjoner av 
samme standard blir brukt til å beskrive de detaljerte endringene som har funnet sted i 
revisjonsprosessen. 

 
158. Siden NACE blir brukt til å samle inn og presentere statistikk på mange områder har det vært 

et sterkt behov for korrespondansetabeller mellom nåværende NACE og tidligere versjoner. 
En fullstendig korrespondansetabell mellom NACE Rev. 2 og NACE Rev.1.1 og omvendt er 
tilgjengelig elektronisk. 

 
159. Da utkastet til NACE Rev. 2 og CPA 2008 ble laget, ble det etablert en lenke mellom de to 

standardene. Ved å definere produkter i CPA uttrykt ved CN når dette var mulig, ble det laget 
en detaljert korrespondansetabell mellom CN; CPC; ISIC og NACE. 

 
160. Korrespondansetabellene er kun tilgjengelig elektronisk og ligger på RAMON 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cmf?TargetUrl=DSP_PUB_WELC) og på nettsiden 
til FNs statistikkavdeling (http://unstats.un.org/unsd/class). 
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VEDLEGG I 
 

Ordliste 
 

 Denne ordlista gir en nærmere beskrivelse av noen av termer som blir brukt i innledningen og 
forklarende tekster til NACE Rev. 2. Alt er gjort for å kunne garantere at beskrivelsene er i 
overensstemmelse med definisjonene av termer som blir brukt andre steder, men disse 
beskrivelsene har ikke til hensikt å gi alle mulige betydninger av ordet. Hensikten med denne 
ordlista er utelukkende å hjelpe brukeren av NACE. 

 
 Biprodukt Et spesielt biprodukt er teknologisk knyttet til produksjonen av andre produkter i 

samme næringshovedgruppe, men produseres ikke i noen annen næringshovedgruppe (for 
eksempel sirup som er knyttet til produksjon av sukker). Spesielle biprodukter blir brukt som 
produktinnsats i produksjonen av andre produkter. Et vanlig biprodukt (for eksempel 
biprodukter som ikke bare gjelder en enkelt næringshovedgruppe) er teknologisk knyttet til 
produksjonen av andre produkter, men produseres i flere næringshovedgrupper (for eksempel 
er hydrogen som er produsert ved raffinering av olje teknologisk knyttet til hydrogen 
produsert i petrokjemisk industri og i karbonisering av kull, men identisk med den som 
produseres i næringshovedgrupper der andre produkter av basiskjemikalier inngår. 

 
 Vare En vare er en transportabel vare som kan omsettes i markedet. Den kan komme fra et 

samlebånd, være et enestående produkt (Mona Lisa) eller et materielt medium for tjenester 
(disketter med programvare). Dette er begrepet som blir brukt i tollklassifikasjoner. 

 
 Kapitalvarer Kapitalvarer er varer, utenom materielle innsatsvarer eller brensel, som brukes 
  i produksjonen av andre produkter og/eller tjenester. Kapitalvarer omfatter fabrikkbygninger, 

maskiner, lokomotiver, lastebiler og traktorer. Grunn blir ikke betraktet som kapitalvare. 
 
 Industriell prosess En bearbeidingsprosess (enten fysisk, kjemisk, manuell osv.) brukt i 

produksjonen av nye produkter (enten det er konsumvarer, innsatsvarer eller 
investeringsvarer), i framstillingen av brukte varer eller når det gjelder å skaffe tjenester til 
industri slik som definert i Næringshovedområde B (bergverksdrift og utvinning), C 
(industriproduksjon), D (elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning), E 
(vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet) og F (bygge- og anleggsvirksomhet). 

 
 Maskiner: husholdning Maskiner og utstyr utviklet hovedsakelig for bruk i private 

husholdninger, f.eks. vaskemaskiner til husholdningsbruk. 
 
 Maskiner: industri Maskiner og utstyr utviklet hovedsakelig for bruk utenfor husholdninger, 

f.eks. maskinverktøy og maskiner til bruk i vaskerier. 
 
 Industriproduksjon Alle aktiviteter inkludert i Næringshovedområde C. Aktiviteter i så vel 

liten som stor målestokk er inkludert. Bruk av store og tunge maskiner gjelder ikke bare for 
næringshovedområde C. 

 
 Produkt Et produkt er resultatet av en økonomisk aktivitet. Det er den generelle benevnelsen 

som blir brukt for varer og tjenester. 
 
 Ferdig produkt Produkter som har vært igjennom en fullstendig bearbeiding. 
 
 Halvfabrikata Produkter som har vært gjennom en prosess, men som trenger å gå igjennom 

flere prosesser før det er klart til bruk. De kan selges til andre produsenter eller gis til 
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underleverandører for videre bearbeiding. Et typisk eksempel er ubearbeidet støpegods som 
blir solgt eller sendt til ferdigstillelse et annet sted. 

 
 Produksjon Produksjon er en aktivitet som resulterer i et produkt. Termen refererer til hele 

spekteret av økonomiske aktiviteter. Den blir ikke bare brukt i jordbruk, bergverksdrift og 
industri, men også i tjenestesektoren. Mer spesifikke termer kan brukes for å betegne 
produksjonen: tjenesteyting, bearbeiding, fremstilling etc. avhengig av næringsaktiviteten. 
Produksjonen kan måles på forskjellige måter, enten som et fysisk mål eller i henhold til verdi. 

 
 Omdanning Omdanning er en prosess som endrer råvarers, halvfabrikatas eller ferdige 

produkters opprinnelige form eller sammensetning i den hensikt å lage nye produkter. 
 
 Behandling En prosess som blir foretatt, blant annet for å beskytte visse produkter, gi dem 

spesielle egenskaper eller hindre skadelige virkninger av dem. 
 
 Bearbeidingsverdi Definert som bruttoproduksjonsverdi minus verdien av innsatsen. 
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Vedlegg 4 
 

SN2002 Tekst SN2002 SN2007 Tekst SN2007 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.110 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og 

oljeholdige vekster 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.120 Dyrking av ris 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.130 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og 

knollvekster 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.140 Dyrking av sukkerrør 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.150 Dyrking av tobakk 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.160 Dyrking av fibervekster 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.190 Dyrking av ettårige vekster ellers 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.260 Dyrking av oljeholdige frukter 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.280 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske 

og farmasøytiske vekster 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.290 Dyrking av flerårige vekster ellers 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.630 Etterbehandling av vekster etter innhøsting 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 01.640 Behandling av såfrø 
01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland 01.110 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og 

oljeholdige vekster 
01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland 01.130 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og 

knollvekster 
01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland 01.190 Dyrking av ettårige vekster ellers 
01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland 01.250 Dyrking av annen frukt som vokser på trær 

eller busker samt nøtter 
01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland 01.280 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske 

og farmasøytiske vekster 
01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland 01.300 Planteformering 
01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland 01.640 Behandling av såfrø 
01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland 02.100 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 
01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland 02.300 Innsamling av viltvoksende produkter av annet 

enn tre 
01.122 Dyrking av hagebruksvekster i veksthus 01.130 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og 

knollvekster 
01.122 Dyrking av hagebruksvekster i veksthus 01.190 Dyrking av ettårige vekster ellers 
01.122 Dyrking av hagebruksvekster i veksthus 01.280 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske 

og farmasøytiske vekster 
01.122 Dyrking av hagebruksvekster i veksthus 01.300 Planteformering 
01.122 Dyrking av hagebruksvekster i veksthus 01.640 Behandling av såfrø 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 01.210 Dyrking av druer 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 01.220 Dyrking av tropiske og subtropiske frukter 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 01.230 Dyrking av sitrusfrukter 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 01.240 Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 01.250 Dyrking av annen frukt som vokser på trær 

eller busker samt nøtter 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 01.260 Dyrking av oljeholdige frukter 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 01.270 Dyrking av vekster for produksjon av 

drikkevarer 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 01.280 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske 

og farmasøytiske vekster 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 01.630 Etterbehandling av vekster etter innhøsting 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 01.640 Behandling av såfrø 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 02.300 Innsamling av viltvoksende produkter av annet 

enn tre 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter  10.412 Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett 
01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 11.020 Produksjon av vin 
01.210 Storfehold og melkeproduksjon 01.410 Melkeproduksjon på storfe 
01.210 Storfehold og melkeproduksjon 01.420 Oppdrett av annet storfe  
01.220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester 01.430 Oppdrett av hester og andre dyr av 

hestefamilien 
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01.220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester 01.451 Sauehold 
01.220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester 01.452 Geitehold 
01.220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester 01.490 Husdyrhold ellers 
01.230 Svinehold 01.460 Svinehold 
01.240 Fjørfehold 01.471 Hold av verpehøner for konsumeggproduksjon 
01.240 Fjørfehold 01.479 Annet fjørfehold 
01.250 Husdyrhold ellers 01.440 Oppdrett av kameler og andre kameldyr 
01.250 Husdyrhold ellers 01.490 Husdyrhold ellers 
01.250 Husdyrhold ellers 03.222 Produksjon av yngel og settefisk i 

ferskvannsbasert akvakultur 
01.300 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 01.500 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 
01.410 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. Beplantning 

og vedlikehold av hager og parkanlegg 
01.610 Tjenester tilknyttet planteproduksjon 

01.410 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. Beplantning 
og vedlikehold av hager og parkanlegg 

01.630 Etterbehandling av vekster etter innhøsting 

01.410 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. Beplantning 
og vedlikehold av hager og parkanlegg 

01.640 Behandling av såfrø 

01.410 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. Beplantning 
og vedlikehold av hager og parkanlegg 

10.390 Bearbeiding og konservering av frukt og 
grønnsaker ellers 

01.410 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. Beplantning 
og vedlikehold av hager og parkanlegg 

81.300 Beplantning av hager og parkanlegg 

01.420 Tjenester tilknyttet husdyrhold 01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 
01.500 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 01.700 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og 

viltstell 
01.500 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke 

nevnt annet sted 
02.011 Avvirking 01.290 Dyrking av flerårige vekster ellers 
02.011 Avvirking 02.200 Avvirkning 
02.011 Avvirking 16.100 Saging, høvling og impregnering av tre 
02.012 Skogbruk ellers 02.100 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 
02.012 Skogbruk ellers 02.300 Innsamling av viltvoksende produkter av annet 

enn tre 
02.020 Tjenester tilknyttet skogbruk 02.400 Tjenester tilknyttet skogbruk 
05.011 Hav- og kystfiske 03.111 Hav- og kystfiske  
05.011 Hav- og kystfiske 70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ 

rådgiving 
05.012 Hvalfangst 03.112 Hvalfangst 
05.012 Hvalfangst 70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ 

rådgiving 
05.013 Ferskvannsfiske 03.120 Ferskvannsfiske 
05.013 Ferskvannsfiske 70.220 Bedriftsrådgiving og annen administrativ 

rådgiving 
05.021 Produksjon av matfisk og skalldyr 03.211 Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og 

pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur 
05.021 Produksjon av matfisk og skalldyr 03.221 Produksjon av matfisk, bløtdyr og krepsdyr i 

ferskvannsbasert akvakultur 
05.022 Produksjon av yngel og settefisk 03.212 Produksjon av yngel og settefisk i hav- og 

kystbasert akvakultur 
05.022 Produksjon av yngel og settefisk 03.222 Produksjon av yngel og settefisk i 

ferskvannsbasert akvakultur 
05.023 Tjenester tilknyttet fiskeoppdrett 03.213 Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert 

akvakultur 
05.023 Tjenester tilknyttet fiskeoppdrett 03.223 Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert 

akvakultur 
10.100 Bryting av steinkull 05.100 Bryting av steinkull 
10.100 Bryting av steinkull 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
10.100 Bryting av steinkull 19.200 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 
10.200 Bryting av brunkull 05.200 Bryting av brunkull 
10.200 Bryting av brunkull 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
10.200 Bryting av brunkull 19.200 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 
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10.300 Stikking av torv 08.920 Stikking av torv 
10.300 Stikking av torv 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
10.300 Stikking av torv 19.200 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 
11.100 Utvinning av råolje og naturgass 06.100 Utvinning av råolje 
11.100 Utvinning av råolje og naturgass 06.200 Utvinning av naturgass 
11.100 Utvinning av råolje og naturgass 09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og 

naturgass 
11.100 Utvinning av råolje og naturgass 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje 

og naturgass 
11.200 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og 

naturgass 
11.200 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje 

og naturgass 
11.200 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger 
12.000 Bryting av uran- og thoriummalm 07.210 Bryting av uran- og thoriummalm 
12.000 Bryting av uran- og thoriummalm 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
13.100 Bryting av jernmalm 07.100 Bryting av jernmalm 
13.100 Bryting av jernmalm 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
13.200 Bryting av ikke-jernholdig malm, unntatt uran- og 

thoriummalm 
07.290 Bryting av ikke-jernholdig malm ellers 

13.200 Bryting av ikke-jernholdig malm, unntatt uran- og 
thoriummalm 

09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 

14.110 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet 08.111 Bryting av stein til bygge- og 
anleggsvirksomhet 

14.110 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
14.120 Bryting av kalkstein, gips og kritt 08.112 Bryting av kalkstein, gips og kritt  
14.120 Bryting av kalkstein, gips og kritt 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
14.130 Bryting av skifer 08.113 Bryting av skifer 
14.130 Bryting av skifer 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
14.210 Utvinning fra grus- og sandtak 08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av 

leire og kaolin 
14.210 Utvinning fra grus- og sandtak 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
14.220 Utvinning av leire og kaolin 08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av 

leire og kaolin 
14.220 Utvinning av leire og kaolin 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
14.300 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og 

gjødselsmineraler 
08.910 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og 

gjødselsmineraler 
14.300 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og 

gjødselsmineraler 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 

14.400 Produksjon av salt 08.930 Utvinning av salt 
14.400 Produksjon av salt 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
14.400 Produksjon av salt 10.840 Produksjon av smakstilsettingsstoffer og 

krydderier 
14.500 Annen bryting og utvinning 08.990 Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet 

sted 
14.500 Annen bryting og utvinning 09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 
14.500 Annen bryting og utvinning 38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 
15.110 Slakting, produksjon og konservering av kjøtt 10.110 Bearbeiding og konservering av kjøtt 
15.120 Slakting, produksjon og konservering av 

fjørfekjøtt 
10.110 Bearbeiding og konservering av kjøtt 

15.120 Slakting, produksjon og konservering av 
fjørfekjøtt 

10.120 Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt 

15.130 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 10.130 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 
15.130 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 10.850 Produksjon av ferdigmat 
15.130 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 10.890 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet 

sted 
15.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk 10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk 
15.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk 10.850 Produksjon av ferdigmat 
15.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr 10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr 
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15.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr 10.850 Produksjon av ferdigmat 
15.203 Produksjon av fiskehermetikk 10.203 Produksjon av fiskehermetikk 
15.203 Produksjon av fiskehermetikk 10.850 Produksjon av ferdigmat 
15.209 Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 

ellers 
10.209 Bearbeiding og konservering av fisk og 

fiskevarer ellers 
15.209 Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 

ellers 
10.850 Produksjon av ferdigmat 

15.310 Bearbeiding og konservering av poteter 10.310 Bearbeiding og konservering av poteter 
15.320 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker 10.320 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker 
15.330 Bearbeiding og konservering av frukt og 

grønnsaker ellers 
10.390 Bearbeiding og konservering av frukt og 

grønnsaker ellers 
15.330 Bearbeiding og konservering av frukt og 

grønnsaker ellers 
10.850 Produksjon av ferdigmat 

15.411 Produksjon av rå fiskeoljer og fett 10.411 Produksjon av rå fiskeoljer og fett 
15.419 Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett 10.412 Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett 
15.421 Produksjon av animalske oljer og fett 10.413 Produksjon av raffinerte oljer og fett 
15.422 Produksjon av vegetabilske oljer og fett 10.413 Produksjon av raffinerte oljer og fett 
15.430 Produksjon av margarin og lignende spiselige 

fettstoffer 
10.420 Produksjon av margarin og lignende spiselige 

fettstoffer 
15.510 Produksjon av meierivarer 10.510 Produksjon av meierivarer 
15.520 Produksjon av iskrem 10.520 Produksjon av iskrem 
15.610 Produksjon av kornvarer 10.610 Produksjon av kornvarer 
15.620 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 10.620 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 
15.620 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 10.890 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet 

sted  
15.710 Produksjon av fôr til husdyrhold 10.910 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 
15.720 Produksjon av fôr til kjæledyr 10.920 Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 
15.810 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 
15.820 Produksjon av kavringer og kjeks og konserverte 

konditorvarer 
10.720 Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte 

konditorvarer 
15.830 Produksjon av sukker 10.810 Produksjon av sukker 
15.840 Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer 10.820 Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer 
15.850 Produksjon av pastavarer 10.730 Produksjon av makaroni, nudler, couscous og 

lignende pastavarer 
15.860 Bearbeiding av te og kaffe 10.830 Bearbeiding av te og kaffe 
15.870 Produksjon av smakstilsettingsstoffer og 

krydderier 
10.840 Produksjon av smakstilsettingsstoffer og 

krydderier 
15.880 Produksjon av homogeniserte matprodukter og 

diettmat 
10.860 Produksjon av homogeniserte matprodukter og 

diettmat 
15.890 Produksjon av næringsmidler ellers 10.890 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet 

sted 
15.910 Produksjon av destillerte alkoholholdige 

drikkevarer 
11.010 Destillering, rektifisering og blanding av sprit 

15.920 Produksjon av etylalkohol av gjærede råvarer 11.010 Destillering, rektifisering og blanding av sprit 
15.920 Produksjon av etylalkohol av gjærede råvarer 20.140 Produksjon av andre organiske kjemiske 

råvarer 
15.930 Produksjon av vin 11.020 Produksjon av vin 
15.940 Produksjon av sider og annen fruktvin 11.030 Produksjon av sider og annen fruktvin 
15.950 Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede 

drikkevarer 
11.040 Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede 

drikkevarer 
15.960 Produksjon av øl 11.050 Produksjon av øl 
15.970 Produksjon av malt 11.060 Produksjon av malt 
15.980 Produksjon av mineralvann og leskedrikker 11.070 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og 

annet vann på flaske 
16.000 Produksjon av tobakksvarer 12.000 Produksjon av tobakksvarer 
17.110 Bearbeiding og spinning av fibrer av bomullstype 13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 
17.120 Bearbeiding og spinning av fibrer av 

kardegarnstype 
13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 

17.130 Bearbeiding og spinning av fibrer av 
kamgarnstype 

13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 
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17.140 Bearbeiding og spinning av fibrer av lintype 13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 
17.150 Tvinning og spinning av fibrer av silketype 13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 
17.160 Produksjon av sytråd 13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 
17.170 Bearbeiding og spinning av andre tekstilfibrer 13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 
17.210 Veving av stoffer av bomullstype 13.200 Veving av tekstiler 
17.220 Veving av stoffer av kardegarnstype 13.200 Veving av tekstiler 
17.230 Veving av stoffer av kamgarnstype 13.200 Veving av tekstiler 
17.240 Veving av silke 13.200 Veving av tekstiler 
17.250 Veving av andre tekstiler 13.200 Veving av tekstiler 
17.300 Etterbehandling av tekstiler 13.300 Etterbehandling av tekstiler 
17.401 Produksjon av utstyrsvarer 13.921 Produksjon av utstyrsvarer 
17.409 Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær 13.929 Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær 
17.409 Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 

instrumenter og utstyr 
17.409 Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær 33.190 Reparasjon av annet utstyr 
17.409 Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær 95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og 

varer til personlig bruk  
17.510 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer 13.930 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer 
17.520 Produksjon av tauverk og nett 13.940 Produksjon av tauverk og nett 
17.520 Produksjon av tauverk og nett 33.190 Reparasjon av annet utstyr 
17.530 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, 

unntatt klær 
13.950 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og 

tekstilvarer, unntatt klær 
17.540 Produksjon av tekstiler ellers 13.960 Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell 

bruk 
17.540 Produksjon av tekstiler ellers 13.990 Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted 
17.540 Produksjon av tekstiler ellers 17.220 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og 

toalettartikler av papir 
17.540 Produksjon av tekstiler ellers 33.190 Reparasjon av annet utstyr 
17.600 Produksjon av stoffer av trikotasje 13.910 Produksjon av stoffer av trikotasje 
17.710 Produksjon av strømpevarer 14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 
17.710 Produksjon av strømpevarer 14.310 Produksjon av strømpevarer 
17.720 Produksjon av gensere, jakker og vester av 

trikotasje 
14.390 Produksjon av andre klær av trikotasje 

18.100 Produksjon av klær av lær 14.110 Produksjon av klær av lær 
18.100 Produksjon av klær av lær 32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
18.210 Produksjon av arbeidstøy 14.120 Produksjon av arbeidstøy 
18.220 Produksjon av annet yttertøy 14.130 Produksjon av annet yttertøy 
18.230 Produksjon av undertøy og innertøy 14.140 Produksjon av undertøy og innertøy 
18.240 Produksjon av klær og tilbehør ellers 14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 
18.240 Produksjon av klær og tilbehør ellers 32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
18.300 Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av 

pelsvarer 
13.200 Veving av tekstiler 

18.300 Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av 
pelsvarer 

13.910 Produksjon av stoffer av trikotasje 

18.300 Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av 
pelsvarer 

14.200 Produksjon av pelsvarer 

18.300 Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av 
pelsvarer 

15.110 Beredning av lær og beredning og farging av 
pelsskinn 

19.100 Beredning av lær 15.110 Beredning av lær og beredning og farging av 
pelsskinn 

19.200 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 15.120 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler
19.200 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
19.300 Produksjon av skotøy 15.200 Produksjon av skotøy 
19.300 Produksjon av skotøy 16.290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, 

strå og flettematerialer 
19.300 Produksjon av skotøy 22.190 Produksjon av gummiprodukter ellers 
19.300 Produksjon av skotøy 22.290 Produksjon av plastprodukter ellers 



 284 

20.101 Saging og høvling av tre 16.100 Saging, høvling og impregnering av tre 
20.102 Treimpregnering 16.100 Saging, høvling og impregnering av tre 
20.200 Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, 

sponplater, fiberplater og andre bygnings- og 
møbelplater av tre 

16.210 Produksjon av finerplater og andre bygnings- 
og møbelplater av tre 

20.301 Produksjon av monteringsferdige hus 16.231 Produksjon av monteringsferdige hus 
20.302 Produksjon av bygningsartikler 16.220 Produksjon av sammensatte parkettstaver 
20.302 Produksjon av bygningsartikler 16.232 Produksjon av bygningsartikler 
20.400 Produksjon av treemballasje 16.240 Produksjon av treemballasje 
20.400 Produksjon av treemballasje 33.190 Reparasjon av annet utstyr 
20.510 Produksjon av trevarer ellers 16.290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, 

strå og flettematerialer 
20.510 Produksjon av trevarer ellers 32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
20.510 Produksjon av trevarer ellers 33.190 Reparasjon av annet utstyr 
20.520 Produksjon av varer av kork, strå og 

flettematerialer 
16.290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, 

strå og flettematerialer 
20.520 Produksjon av varer av kork, strå og 

flettematerialer 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
21.111 Produksjon av mekanisk tremasse 17.110 Produksjon av papirmasse 
21.112 Produksjon av sulfat- og sulfittcellulose 17.110 Produksjon av papirmasse 
21.120 Produksjon av papir og papp 17.120 Produksjon av papir og papp 
21.210 Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir 

og papp 
17.210 Produksjon av bølgepapp og emballasje av 

papir og papp 
21.220 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og 

toalettartikler av papir 
17.220 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og 

toalettartikler av papir 
21.220 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og 

toalettartikler av papir 
18.120 Trykking ellers 

21.230 Produksjon av kontorartikler av papir 17.230 Produksjon av kontorartikler av papir 
21.240 Produksjon av tapeter 17.240 Produksjon av tapeter 
21.250 Produksjon av varer av papir og papp ellers 17.290 Produksjon av varer av papir og papp ellers 
21.250 Produksjon av varer av papir og papp ellers 18.120 Trykking ellers 
22.110 Forlegging av bøker 32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
22.110 Forlegging av bøker 58.110 Utgivelse av bøker 
22.110 Forlegging av bøker 58.120 Utgivelse av kataloger og adresselister 
22.120 Forlegging av aviser 58.130 Utgivelse av aviser 
22.130 Forlegging av blader og tidsskrifter 58.140 Utgivelse av blader og tidsskrifter 
22.140 Forlegging av lydopptak 59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og 

lydopptak 
22.150 Forlagsvirksomhet ellers 58.190 Forlagsvirksomhet ellers 
22.210 Trykking av aviser 18.110 Trykking av aviser 
22.220 Trykking ellers 17.230 Produksjon av kontorartikler av papir 
22.220 Trykking ellers 18.120 Trykking ellers 
22.220 Trykking ellers 58.190 Forlagsvirksomhet ellers 
22.230 Bokbinding 18.140 Bokbinding og tilknyttede tjenester 
22.240 Ferdiggjøring før trykking 18.130 Ferdiggjøring før trykking og publisering 
22.250 Annen grafisk produksjon 18.130 Ferdiggjøring før trykking og publisering 
22.310 Reproduksjon av lydopptak 18.200 Reproduksjon av innspilte opptak 
22.320 Reproduksjon av videoopptak 18.200 Reproduksjon av innspilte opptak 
22.330 Reproduksjon av data og programmer på EDB-

media 
18.200 Reproduksjon av innspilte opptak 

23.100 Produksjon av kullprodukter 19.100 Produksjon av kullprodukter 
23.200 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 19.200 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 
23.300 Produksjon av kjernebrensel 20.130 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier  
23.300 Produksjon av kjernebrensel 21.200 Produksjon av farmasøytiske preparater 
23.300 Produksjon av kjernebrensel 24.460 Produksjon av kjernebrensel 
23.300 Produksjon av kjernebrensel 38.120 Innsamling av farlig avfall 
23.300 Produksjon av kjernebrensel 38.220 Behandling og disponering av farlig avfall 
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24.110 Produksjon av industrigasser 20.110 Produksjon av industrigasser 
24.120 Produksjon av fargestoffer og pigmenter 20.120 Produksjon av fargestoffer og pigmenter 
24.131 Produksjon av karbider 20.130 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 
24.139 Produksjon av uorganiske kjemikalier ellers 20.130 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 
24.140 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 19.100 Produksjon av kullprodukter 
24.140 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 20.140 Produksjon av andre organiske kjemiske 

råvarer 
24.150 Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser 20.150 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og 

vekstjord 
24.150 Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for 

materialgjenvinning 
24.160 Produksjon av basisplast 20.160 Produksjon av basisplast 
24.170 Produksjon av syntetisk gummi 20.170 Produksjon av syntetisk gummi 
24.200 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og 

andre landbrukskjemiske produkter 
20.200 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler 

og andre landbrukskjemiske produkter 
24.301 Produksjon av maling og lakk 20.300 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og 

tetningsmidler 
24.302 Produksjon av trykkfarger og tetningsmidler 20.300 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og  

tetningsmidler 
24.410 Produksjon av farmasøytiske råvarer 21.100 Produksjon av farmasøytiske råvarer 
24.420 Produksjon av farmasøytiske preparater 21.200 Produksjon av farmasøytiske preparater 
24.420 Produksjon av farmasøytiske preparater 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 

instrumenter og utstyr 
24.510 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og 

polermidler 
20.410 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og 

polermidler 
24.510 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og 

polermidler 
20.420 Produksjon av parfyme og toalettartikler 

24.520 Produksjon av parfyme og toalettartikler 20.420 Produksjon av parfyme og toalettartikler 
24.610 Produksjon av eksplosiver 20.510 Produksjon av eksplosiver 
24.620 Produksjon av lim og gelatin 20.520 Produksjon av lim 
24.620 Produksjon av lim og gelatin 20.590 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt 

annet sted 
24.630 Produksjon av eteriske oljer 20.530 Produksjon av eteriske oljer 
24.640 Produksjon av fotokjemiske produkter 20.590 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt 

annet sted 
24.650 Produksjon av uinnspilte media 26.800 Produksjon av magnetiske og optiske media 
24.660 Produksjon av kjemiske produkter ellers 20.590 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt 

annet sted 
24.660 Produksjon av kjemiske produkter ellers 26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 
24.700 Produksjon av kunstfibrer 20.600 Produksjon av kunstfibrer 
25.110 Produksjon av gummidekk og slanger til 

gummidekk 
22.110 Produksjon av gummidekk og slanger til 

gummidekk, og regummiering og vulkanisering 
av gummidekk 

25.120 Regummiering og vulkanisering av gummidekk 22.110 Produksjon av gummidekk og slanger til 
gummidekk, og regummiering og vulkanisering 
av gummidekk 

25.130 Produksjon av gummiprodukter ellers 22.190 Produksjon av gummiprodukter ellers 
25.130 Produksjon av gummiprodukter ellers 32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 

instrumenter og utstyr 
25.130 Produksjon av gummiprodukter ellers 33.190 Reparasjon av annet utstyr 
25.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 
25.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 33.190 Reparasjon av annet utstyr 
25.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
25.220 Produksjon av plastemballasje 22.220 Produksjon av plastemballasje 
25.230 Produksjon av byggevarer av plast 22.230 Produksjon av byggevarer av plast 
25.230 Produksjon av byggevarer av plast 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
25.240 Produksjon av plastprodukter ellers 22.290 Produksjon av plastprodukter ellers 
25.240 Produksjon av plastprodukter ellers 26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 
25.240 Produksjon av plastprodukter ellers 27.320 Produksjon av andre elektroniske og elektriske 

ledninger og kabler 
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25.240 Produksjon av plastprodukter ellers 27.330 Produksjon av ledningsmateriell 
25.240 Produksjon av plastprodukter ellers 32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
26.110 Produksjon av planglass 23.110 Produksjon av planglass 
26.120 Bearbeiding av planglass 23.120 Bearbeiding av planglass 
26.130 Produksjon av emballasje og husholdningsartikler 

av glass og krystall 
23.130 Produksjon av emballasje og 

husholdningsartikler av glass og krystall 
26.140 Produksjon av glassfibrer 23.140 Produksjon av glassfibrer 
26.150 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 23.190 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer
26.150 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 33.190 Reparasjon av annet utstyr 
26.150 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
26.210 Produksjon av keramiske husholdningsartikler og 

dekorasjonsgjenstander 
23.410 Produksjon av keramiske husholdningsartikler 

og dekorasjonsgjenstander 
26.220 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk 

materiale 
23.420 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk 

materiale 
26.230 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av 

keramisk materiale 
23.430 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av 

keramisk materiale 
26.240 Produksjon av andre keramiske produkter for 

teknisk bruk 
23.440 Produksjon av andre keramiske produkter for 

teknisk bruk 
26.250 Produksjon av andre keramiske produkter 23.490 Produksjon av andre keramiske produkter 
26.260 Produksjon av ildfaste keramiske produkter 23.200 Produksjon av ildfaste produkter 
26.300 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 23.310 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 
26.400 Produksjon av murstein, teglstein og andre 

byggevarer av brent leire 
23.320 Produksjon av murstein, teglstein og andre 

byggevarer av brent leire 
26.400 Produksjon av murstein, teglstein og andre 

byggevarer av brent leire 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 

26.400 Produksjon av murstein, teglstein og andre 
byggevarer av brent leire 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

26.510 Produksjon av sement 23.510 Produksjon av sement 
26.520 Produksjon av kalk 23.520 Produksjon av kalk og gips 
26.530 Produksjon av gips 23.520 Produksjon av kalk og gips 
26.610 Produksjon av betongvarer for bygge- og 

anleggsvirksomhet 
23.610 Produksjon av betongprodukter for bygge- og 

anleggsvirksomhet 
26.620 Produksjon av gipsvarer for bygge- og 

anleggsvirksomhet 
23.620 Produksjon av gipsprodukter for bygge- og 

anleggsvirksomhet 
26.630 Produksjon av ferdigblandet betong 23.630 Produksjon av ferdigblandet betong 
26.640 Produksjon av mørtel 23.640 Produksjon av mørtel 
26.650 Produksjon av fibersement 23.650 Produksjon av fibersement 
26.660 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter 

ellers 
23.690 Produksjon av betong-, sement- og 

gipsprodukter ellers 
26.700 Hogging og bearbeiding av monument- og 

bygningsstein 
23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og 

bygningsstein 
26.810 Produksjon av slipestoffer 23.910 Produksjon av slipestoffer 
26.810 Produksjon av slipestoffer 33.190 Reparasjon av annet utstyr 
26.810 Produksjon av slipestoffer 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
26.820 Produksjon av ikke-metallholdige 

mineralprodukter ellers 
23.990 Produksjon av ikke-metallholdige 

mineralprodukter ikke nevnt annet sted 
27.100 Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer 24.101 Produksjon av jern og stål 
27.100 Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer 24.102 Produksjon av ferrolegeringer 
27.210 Produksjon av rør og rørdeler av støpejern 24.510 Støping av jern 
27.220 Produksjon av andre rør og rørdeler av jern og 

stål 
24.200 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål 

27.310 Kaldtrekking av stenger og profiler 24.310 Kaldtrekking av stenger og profiler 
27.320 Kaldvalsing av bånd 24.320 Kaldvalsing av bånd 
27.330 Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og 

profiler 
24.330 Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og 

profiler 
27.340 Trekking av tråd 24.340 Kaldtrekking av tråd 
27.410 Produksjon av edelmetaller 24.410 Produksjon av edelmetaller 
27.421 Produksjon av primæraluminium 24.421 Produksjon av primæraluminium 
27.422 Produksjon av halvfabrikater av aluminium 24.422 Produksjon av halvfabrikater av aluminium 
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27.430 Produksjon av bly, sink og tinn 24.430 Produksjon av bly, sink og tinn 
27.440 Produksjon av kobber 24.440 Produksjon av kobber 
27.450 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 24.450 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 
27.510 Støping av jern 24.510 Støping av jern 
27.520 Støping av stål 24.520 Støping av stål 
27.530 Støping av lettmetaller 24.530 Støping av lettmetaller 
27.540 Støping av andre ikke-jernholdige metaller  24.540 Støping av andre ikke-jernholdige metaller 
28.110 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 25.110 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 
28.110 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 
28.120 Produksjon av bygningsartikler av metall 25.120 Produksjon av dører og vinduer av metall 
28.210 Produksjon av tanker, cisterner og beholdere av 

metall 
25.290 Produksjon av andre tanker, cisterner og 

beholdere av metall 
28.210 Produksjon av tanker, cisterner og beholdere av 

metall 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 

28.220 Produksjon av radiatorer og kjeler til 
sentralvarmeanlegg 

25.210 Produksjon av radiatorer og kjeler til 
sentralvarmeanlegg 

28.220 Produksjon av radiatorer og kjeler til 
sentralvarmeanlegg 

33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 

28.300 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til 
sentralvarmeanlegg 

25.300 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til 
sentralvarmeanlegg 

28.300 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til 
sentralvarmeanlegg 

33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 

28.400 Smiing, stansing og valsing av metall. 
Pulvermetallurgi 

25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og 
pulvermetallurgi 

28.510 Overflatebehandling av metaller 25.610 Overflatebehandling av metaller 
28.520 Bearbeiding av metaller 25.620 Bearbeiding av metaller 
28.610 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og 

klipperedskaper 
25.710 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og 

klipperedskaper 
28.610 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og 

klipperedskaper 
33.110 Reparasjon av bearbeidede  metallprodukter 

28.620 Produksjon av håndverktøy 25.730 Produksjon av håndverktøy 
28.620 Produksjon av håndverktøy 28.410 Produksjon av maskinverktøy til 

metallbearbeiding 
28.620 Produksjon av håndverktøy 28.490 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet 

sted 
28.620 Produksjon av håndverktøy 28.920 Produksjon av maskiner og utstyr til 

bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 
28.620 Produksjon av håndverktøy 33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 
28.630 Produksjon av låser og beslag 25.720 Produksjon av låser og beslag 
28.630 Produksjon av låser og beslag 33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 
28.710 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av 

jern og stål 
25.910 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av 

jern og stål 
28.710 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av 

jern og stål 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 

28.720 Produksjon av emballasje av lettmetall 25.920 Produksjon av emballasje av lettmetall 
28.730 Produksjon av varer av metalltråd 25.930 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og 

fjærer 
28.740 Produksjon av bolter, skruer, muttere, kjetting og 

fjærer 
25.930 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og 

fjærer 
28.740 Produksjon av bolter, skruer, muttere, kjetting og 

fjærer 
25.940 Produksjon av bolter og skruer 

28.750 Produksjon av metallvarer ellers 25.710 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og 
klipperedskaper 

28.750 Produksjon av metallvarer ellers 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet 
sted 

28.750 Produksjon av metallvarer ellers 32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 
sted 

28.750 Produksjon av metallvarer ellers 33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 
29.111 Produksjon av skipsmotorer 28.110 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt 

motorer til luftfartøyer og motorvogner 
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29.111 Produksjon av skipsmotorer 33.120 Reparasjon av maskiner 
29.119 Produksjon av motorer og turbiner ellers unntatt 

motorer til luftfartøyer og motorvogner 
28.110 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt 

motorer til luftfartøyer og motorvogner 
29.119 Produksjon av motorer og turbiner ellers, unntatt 

motorer til luftfartøyer og motorvogner 
33.120 Reparasjon av maskiner 

29.120 Produksjon av pumper og kompressorer 28.120 Produksjon av komponenter til hydraulisk og 
pneumatisk utstyr 

29.120 Produksjon av pumper og kompressorer 28.130 Produksjon av pumper og kompressorer ellers 
29.120 Produksjon av pumper og kompressorer 33.120 Reparasjon av maskiner 
29.120 Produksjon av pumper og kompressorer 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
29.130 Produksjon av kraner og ventiler 28.120 Produksjon av komponenter til hydraulisk og 

pneumatisk utstyr 
29.130 Produksjon av kraner og ventiler 28.140 Produksjon av kraner og ventiler ellers 
29.130 Produksjon av kraner og ventiler 33.120 Reparasjon av maskiner 
29.130 Produksjon av kraner og ventiler 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
29.140 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og 

andre innretninger for kraftoverføring 
28.150 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger 

og andre innretninger for kraftoverføring 
29.140 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og 

andre innretninger for kraftoverføring 
33.120 Reparasjon av maskiner 

29.140 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og 
andre innretninger for kraftoverføring 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

29.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner 28.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner 
samt brennere 

29.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner 33.120 Reparasjon av maskiner 
29.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
29.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip 

og båter 
28.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til 

skip og båter 
29.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr for skip 

og båter 
33.120 Reparasjon av maskiner 

29.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers
29.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 33.120 Reparasjon av maskiner 
29.230 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, 

unntatt til husholdningsbruk 
28.250 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, 

unntatt til husholdningsbruk 
29.230 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, 

unntatt til husholdningsbruk 
33.120 Reparasjon av maskiner 

29.230 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, 
unntatt til husholdningsbruk 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

29.240 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
ellers 

28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell 
bruk ikke nevnt annet sted 

29.240 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
ellers 

32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

29.240 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
ellers 

33.120 Reparasjon av maskiner 

29.240 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
ellers 

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 

29.240 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
ellers 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

29.310 Produksjon av jordbruks- og skogbrukstraktorer 28.300 Produksjon av jordbruks- og 
skogbruksmaskiner 

29.310 Produksjon av jordbruks- og skogbrukstraktorer 33.120 Reparasjon av maskiner 
29.320 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 

og -utstyr ellers 
28.300 Produksjon av jordbruks- og 

skogbruksmaskiner 
29.320 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 

og -utstyr ellers 
33.120 Reparasjon av maskiner 

29.320 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 
og -utstyr ellers 

95.220 Reparasjon av husholdningsvarer og 
hageredskaper 

29.410 Produksjon av bærbart, motordrevet håndverktøy 28.240 Produksjon av motordrevet håndverktøy 
29.410 Produksjon av bærbart, motordrevet håndverktøy 33.120 Reparasjon av maskiner 
29.420 Produksjon av annet maskinverktøy til 

metallbearbeiding 
28.410 Produksjon av maskinverktøy til 

metallbearbeiding 
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29.420 Produksjon av annet maskinverktøy til 
metallbearbeiding 

33.120 Reparasjon av maskiner 

29.420 Produksjon av annet maskinverktøy til 
metallbearbeiding 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

29.430 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet 
sted 

27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 

29.430 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet 
sted 

28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell 
bruk, ikke nevnt annet sted 

29.430 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet 
sted 

28.490 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet 
sted 

29.430 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet 
sted 

33.120 Reparasjon av maskiner 

29.430 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet 
sted 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

29.510 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk 
industri 

28.910 Produksjon av maskiner og utstyr til 
metallurgisk industri 

29.510 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk 
industri 

33.120 Reparasjon av maskiner 

29.510 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk 
industri 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

29.520 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 

28.920 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 

29.520 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 

33.120 Reparasjon av maskiner 

29.520 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

29.530 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri 

28.300 Produksjon av jordbruks- og 
skogbruksmaskiner 

29.530 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri 

28.930 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- 
og nytelsesmiddelindustri 

29.530 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri 

33.120 Reparasjon av maskiner 

29.530 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

29.540 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, 
konfeksjons- og lærvareindustri 

28.940 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, 
konfeksjons- og lærvareindustri 

29.540 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, 
konfeksjons- og lærvareindustri 

33.120 Reparasjon av maskiner 

29.540 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, 
konfeksjons- og lærvareindustri 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

29.550 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og 
pappvareindustri 

28.950 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og 
pappvareindustri 

29.550 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og 
pappvareindustri 

33.120 Reparasjon av maskiner 

29.550 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og 
pappvareindustri 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 25.730 Produksjon av håndverktøy 
29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 27.510 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner 

og -apparater 
29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 28.940 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, 

konfeksjons- og lærvareindustri 
29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 28.950 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og 

pappvareindustri 
29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 28.960 Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og 

gummiindustri 
29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt 

annet sted 
29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 33.120 Reparasjon av maskiner 
29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
29.600 Produksjon av våpen og ammunisjon 25.400 Produksjon av våpen og ammunisjon 
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29.600 Produksjon av våpen og ammunisjon 30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og 
lignende utstyr 

29.600 Produksjon av våpen og ammunisjon 30.400 Produksjon av militære stridskjøretøyer 
29.600 Produksjon av våpen og ammunisjon 33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 
29.710 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner 

og -apparater 
27.510 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner 

og -apparater 
29.710 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner 

og -apparater 
28.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner 

samt brennere 
29.710 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner 

og -apparater 
28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell 

bruk ikke nevnt annet sted 
29.710 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner 

og -apparater 
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 

29.720 Produksjon av ikke-elektriske 
husholdningsmaskiner og -apparater 

27.520 Produksjon av ikke-elektriske 
husholdningsmaskiner og -apparater 

29.720 Produksjon av ikke-elektriske 
husholdningsmaskiner og -apparater 

28.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner 
samt brennere 

30.010 Produksjon av kontormaskiner 28.230 Produksjon av kontormaskiner og utstyr 
(unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr) 

30.010 Produksjon av kontormaskiner 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
30.020 Produksjon av datamaskiner og annet 

databehandlingsutstyr 
26.200 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 

30.020 Produksjon av datamaskiner og annet 
databehandlingsutstyr 

95.110 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 

31.100 Produksjon av elektromotorer, generatorer og 
transformatorer 

26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 

31.100 Produksjon av elektromotorer, generatorer og 
transformatorer 

27.110 Produksjon av elektromotorer, generatorer og 
transformatorer 

31.100 Produksjon av elektromotorer, generatorer og 
transformatorer 

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 

31.100 Produksjon av elektromotorer, generatorer og 
transformatorer 

33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 

31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler 

26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 

31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler 

27.120 Produksjon av elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler 

31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler 

27.330 Produksjon av ledningsmateriell 

31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler 

27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 

31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler 

33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 

31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

31.300 Produksjon av isolert ledning og kabel 26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 
31.300 Produksjon av isolert ledning og kabel 27.310 Produksjon av optiske fiberkabler 
31.300 Produksjon av isolert ledning og kabel 27.320 Produksjon av andre elektroniske og elektriske 

ledninger og kabler 
31.300 Produksjon av isolert ledning og kabel 27.330 Produksjon av ledningsmateriell 
31.300 Produksjon av isolert ledning og kabel 27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 
31.400 Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og 

batterier 
27.200 Produksjon av batterier og akkumulatorer 

31.500 Produksjon av belysningsutstyr og elektriske 
lamper 

27.400 Produksjon av belysningsutstyr 

31.610 Produksjon av elektrisk utstyr til motorer og 
kjøretøyer 

27.400 Produksjon av belysningsutstyr 

31.610 Produksjon av elektrisk utstyr til motorer og 
kjøretøyer 

27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 

31.610 Produksjon av elektrisk utstyr til motorer og 
kjøretøyer 

29.310 Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til 
motorvogner  
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31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet 
sted 

31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 26.510 Produksjon av måle-, kontroll- og 

navigasjonsinstrumenter 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 27.110 Produksjon av elektromotorer, generatorer og 

transformatorer 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 27.320 Produksjon av andre elektroniske og elektriske 

ledninger og kabler 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 27.400 Produksjon av belysningsutstyr 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 28.410 Produksjon av maskinverktøy til 

metallbearbeiding 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende 

materiell til jernbane og sporvei 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 
32.100 Produksjon av elektronrør og andre elektroniske 

komponenter  
26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 

32.100 Produksjon av elektronrør og andre elektroniske 
komponenter  

26.120 Produksjon av kretskort 

32.100 Produksjon av elektronrør og andre elektroniske 
komponenter  

27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 

32.100 Produksjon av elektronrør og andre elektroniske 
komponenter  

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 

32.100 Produksjon av elektronrør og andre elektroniske 
komponenter  

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

32.200 Produksjon av radio- og fjernsynssendere og 
apparater til linjetelefoni og -telegrafi 

26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 

32.200 Produksjon av radio- og fjernsynssendere og 
apparater til linjetelefoni og -telegrafi 

95.120 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr 

32.300 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og 
apparater og utstyr til opptak og gjengivelse av 
lyd og bilde, samt tilhørende varer 

26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 

32.300 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og 
apparater og utstyr til opptak og gjengivelse av 
lyd og bilde, samt tilhørende varer 

26.200 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 

32.300 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og 
apparater og utstyr til opptak og gjengivelse av 
lyd og bilde, samt tilhørende varer 

26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 

32.300 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og 
apparater og utstyr til opptak og gjengivelse av 
lyd og bilde, samt tilhørende varer 

26.400 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk

32.300 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og 
apparater og utstyr til opptak og gjengivelse av 
lyd og bilde, samt tilhørende varer 

28.230 Produksjon av kontormaskiner og utstyr 
(unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr) 

32.300 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og 
apparater og utstyr til opptak og gjengivelse av 
lyd og bilde, samt tilhørende varer 

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 

33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og 
ortopediske artikler 

26.600 Produksjon av strålingsutstyr, 
elektromedisinsk- og elektroterapeutisk utstyr 

33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og 
ortopediske artikler 

31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 

33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og 
ortopediske artikler 

32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og 
ortopediske artikler 

32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 
sted 

33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og 
ortopediske artikler 

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 
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33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og 
ortopediske artikler 

33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 

33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og 
ortopediske artikler 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

33.200 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -
utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg 

26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 

33.200 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -
utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg 

26.510 Produksjon av måle-, kontroll- og 
navigasjonsinstrumenter 

33.200 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -
utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg 

26.700 Produksjon av optiske instrumenter og 
fotografisk utstyr 

33.200 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -
utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg 

28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell 
bruk ikke nevnt annet sted 

33.200 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -
utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg 

28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt 
annet sted 

33.200 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -
utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg 

32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

33.200 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -
utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg 

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 

33.200 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -
utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg 

33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 

33.200 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -
utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

33.300 Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
33.400 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk 

utstyr 
26.700 Produksjon av optiske instrumenter og 

fotografisk utstyr 
33.400 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk 

utstyr 
27.310 Produksjon av optiske fiberkabler 

33.400 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk 
utstyr 

28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt 
annet sted 

33.400 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk 
utstyr 

32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

33.400 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk 
utstyr 

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 

33.400 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk 
utstyr 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 

33.500 Produksjon av klokker og ur 26.520 Produksjon av klokker og ur 
33.500 Produksjon av klokker og ur 32.120 Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende 

artikler 
33.500 Produksjon av klokker og ur 32.130 Produksjon av bijouteri og lignende artikler 
33.500 Produksjon av klokker og ur 33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 
34.100 Produksjon av motorvogner 28.920 Produksjon av maskiner og utstyr til 

bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 
34.100 Produksjon av motorvogner 29.100 Produksjon av motorvogner 
34.100 Produksjon av motorvogner 30.910 Produksjon av motorsykler 
34.200 Produksjon av karosserier og tilhengere 29.200 Produksjon av karosserier og tilhengere 
34.200 Produksjon av karosserier og tilhengere 33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 
34.300 Produksjon av deler og utstyr til motorvogner og 

motorer 
28.110 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt 

motorer til luftfartøyer og motorvogner 
34.300 Produksjon av deler og utstyr til motorvogner og 

motorer 
29.320 Produksjon av andre deler og annet utstyr til 

motorvogner 
35.111 Bygging og reparasjon av skip og skrog over 100 

bruttotonn 
30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn 

35.111 Bygging og reparasjon av skip og skrog over 100 
bruttotonn 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 

35.112 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip 
over 100 bruttotonn 

30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på 
skip over 100 br.tonn 

35.112 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip 
over 100 bruttotonn 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 

35.113 Bygging og reparasjon av båter under 100 
bruttotonn 

30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn 
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35.113 Bygging og reparasjon av båter under 100 
bruttotonn 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 

35.114 Bygging og reparasjon av oljeplattformer og 
moduler 

30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler 

35.114 Bygging og reparasjon av oljeplattformer og 
moduler 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 

35.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på 
borerigger og moduler 

30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på 
borerigger og moduler 

35.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på 
borerigger og moduler 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 

35.116 Produksjon av annet flytende materiell 30.114 Produksjon av annet flytende materiell 
35.116 Produksjon av annet flytende materiell 33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 
35.120 Bygging og reparasjon av fritidsbåter 30.120 Bygging av fritidsbåter 
35.120 Bygging og reparasjon av fritidsbåter 33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 
35.201 Produksjon av jernbane- og sporvognmateriell 30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende 

materiell til jernbane og sporvei 
35.202 Reparasjon av jernbane- og sporvognmateriell 33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre 

transportmidler  
35.300 Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og 

romfartøyer 
28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt 

annet sted 
35.300 Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og 

romfartøyer 
30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og 

lignende utstyr 
35.300 Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og 

romfartøyer 
33.160 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og 

romfartøyer 
35.410 Produksjon av  motorsykler 30.910 Produksjon av motorsykler 
35.420 Produksjon av sykler 30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner 
35.430 Produksjon av invalidevogner 30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner 
35.430 Produksjon av invalidevogner 33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre 

transportmidler  
35.500 Produksjon av transportmidler ellers 28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers
35.500 Produksjon av transportmidler ellers 30.990 Produksjon av andre transportmidler ikke 

nevnt annet sted 
35.500 Produksjon av transportmidler ellers 31.090 Produksjon av møbler ellers 
35.500 Produksjon av transportmidler ellers 33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 
35.500 Produksjon av transportmidler ellers 33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre 

transportmidler  
36.110 Produksjon av sittemøbler 29.320 Produksjon av andre deler og annet utstyr til 

motorvogner  
36.110 Produksjon av sittemøbler 30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn 
36.110 Produksjon av sittemøbler 30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn 
36.110 Produksjon av sittemøbler 30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler 
36.110 Produksjon av sittemøbler 30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende 

materiell til jernbane og sporvei 
36.110 Produksjon av sittemøbler 30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og 

lignende utstyr 
36.110 Produksjon av sittemøbler 31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 
36.110 Produksjon av sittemøbler 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 
36.110 Produksjon av sittemøbler 31.090 Produksjon av møbler ellers 
36.110 Produksjon av sittemøbler 95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning 
36.120 Produksjon av andre møbler for kontor og butikk 28.230 Produksjon av kontormaskiner og utstyr 

(unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr) 
36.120 Produksjon av andre møbler for kontor og butikk 31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 
36.130 Produksjon av andre kjøkkenmøbler 31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 
36.130 Produksjon av andre kjøkkenmøbler 95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning 
36.140 Produksjon av møbler ellers 31.090 Produksjon av møbler ellers 
36.140 Produksjon av møbler ellers 95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning 
36.150 Produksjon av madrasser 31.030 Produksjon av madrasser 
36.210 Preging av mynter og medaljer 32.110 Preging av mynter og medaljer 
36.220 Produksjon av smykker og varer av edle metaller, 

edelstener og halvedelstener 
32.120 Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende 

artikler 
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36.300 Produksjon av musikkinstrumenter 32.200 Produksjon av musikkinstrumenter 
36.300 Produksjon av musikkinstrumenter 33.190 Reparasjon av annet utstyr 
36.300 Produksjon av musikkinstrumenter 95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og 

varer til personlig bruk 
36.400 Produksjon av sportsartikler 32.300 Produksjon av sportsartikler 
36.400 Produksjon av sportsartikler 32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
36.400 Produksjon av sportsartikler 95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og 

varer til personlig bruk  
36.500 Produksjon av spill og leker 26.400 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk
36.500 Produksjon av spill og leker 28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt 

annet sted 
36.500 Produksjon av spill og leker 32.400 Produksjon av spill og leker 
36.500 Produksjon av spill og leker 33.190 Reparasjon av annet utstyr 
36.610 Produksjon av bijouterivarer 32.130 Produksjon av bijouteri og lignende artikler 
36.620 Produksjon av koster og børster 32.910 Produksjon av koster og børster 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 13.990 Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 15.120 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 16.290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, 

strå og flettematerialer 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 17.290 Produksjon av varer av papir og papp ellers 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 20.510 Produksjon av eksplosiver 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 22.190 Produksjon av gummiprodukter ellers 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 22.230 Produksjon av byggevarer av plast 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 22.290 Produksjon av plastprodukter ellers 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet 

sted 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt 

annet sted 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 
37.100 Gjenvinning av metallholdig avfall og skrap 38.310 Demontering av vrakede gjenstander 
37.100 Gjenvinning av metallholdig avfall og skrap 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for 

materialgjenvinning 
37.200 Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall og skrap 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for 

materialgjenvinning 
40.110 Produksjon av elektrisitet 35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft 
40.110 Produksjon av elektrisitet 35.112 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft 
40.110 Produksjon av elektrisitet 35.113 Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, 

avfallsforbrenning og deponigass 
40.110 Produksjon av elektrisitet 35.114 Produksjon av elektrisitet fra naturgass 
40.110 Produksjon av elektrisitet 35.119 Produksjon av elektrisitet ellers 
40.110 Produksjon av elektrisitet 38.120 Innsamling av farlig avfall 
40.120 Overføring av elektrisitet 35.120 Overføring av elektrisitet 
40.130 Distribusjon og handel med elektrisitet 35.130 Distribusjon av elektrisitet 
40.130 Distribusjon og handel med elektrisitet 35.140 Handel med elektrisitet 
40.210 Produksjon av gass 35.210 Produksjon av gass 
40.220 Distribusjon og handel med gass gjennom 

ledningsnett 
35.220 Distribusjon av gass gjennom ledningsnett 

40.220 Distribusjon og handel med gass gjennom 
ledningsnett 

35.230 Handel med gass gjennom ledningsnett 

40.300 Damp- og varmvannsforsyning 35.300 Damp- og varmtvannsforsyning 
41.000 Oppsamling, rensing og distribusjon av vann 36.000 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann
45.110 Riving av bygninger og flytting av masse 43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 
45.110 Riving av bygninger og flytting av masse 43.120 Grunnarbeid 
45.120 Prøveboring 43.130 Prøveboring 
45.211 Oppføring av bygninger 41.200 Oppføring av bygninger 
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45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 42.120 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner 
45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 42.130 Bygging av bruer og tunneler 
45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 42.210 Bygging av vann- og kloakkanlegg 
45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og 

telekommunikasjon 
45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 42.990 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted 
45.221 Blikkenslagerarbeid 43.911 Blikkenslagerarbeid 
45.229 Takarbeid ellers 43.919 Takarbeid ellers 
45.229 Takarbeid ellers 43.990 Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 
45.230 Bygging av veger, flyplasser og idrettsanlegg 41.200 Oppføring av bygninger 
45.230 Bygging av veger, flyplasser og idrettsanlegg 42.110 Bygging av veier og motorveier 
45.230 Bygging av veger, flyplasser og idrettsanlegg 42.120 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner 
45.230 Bygging av veger, flyplasser og idrettsanlegg 42.990 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted 
45.240 Bygging av havne- og damanlegg 42.210 Bygging av vann- og kloakkanlegg 
45.240 Bygging av havne- og damanlegg 42.910 Bygging av havne- og damanlegg 
45.240 Bygging av havne- og damanlegg 43.990 Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 
45.250 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 42.210 Bygging av vann- og kloakkanlegg 
45.250 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 43.990 Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 
45.310 Elektrisk installasjonsarbeid 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 
45.310 Elektrisk installasjonsarbeid 43.220 VVS-arbeid 
45.310 Elektrisk installasjonsarbeid 43.290 Annet installasjonsarbeid 
45.310 Elektrisk installasjonsarbeid 80.200 Tjenester tilknyttet vakttjenester 
45.320 Isolasjonsarbeid 43.290 Annet installasjonsarbeid 
45.330 VVS-arbeid 43.220 VVS-arbeid 
45.340 Annen bygginstallasjon 43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 
45.340 Annen bygginstallasjon 43.290 Annet installasjonsarbeid 
45.410 Stukkatørarbeid og pussing 43.310 Stukkatørarbeid og pussing 
45.420 Snekkerarbeid 43.320 Snekkerarbeid 
45.430 Gulvlegging og tapetsering 43.330 Gulvlegging og tapetsering 
45.441 Malerarbeid 43.341 Malerarbeid 
45.442 Glassarbeid 43.342 Glassarbeid 
45.450 Annen ferdiggjøring av bygninger 43.390 Annen ferdiggjøring av bygninger 
45.450 Annen ferdiggjøring av bygninger 43.990 Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 
45.500 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med 

personell 
43.990 Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 
50.101 Agentur- og engroshandel med motorvogner, 

unntatt motorsykler 
45.111 Agentur- og engroshandel med biler og lette 

motorvogner, unntatt motorsykler 
50.101 Agentur- og engroshandel med motorvogner, 

unntatt motorsykler 
45.191 Agentur- og engroshandel med andre 

motorvogner, unntatt motorsykler 
50.102 Detaljhandel med motorvogner, unntatt 

motorsykler 
45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, 

unntatt motorsykler 
50.102 Detaljhandel med motorvogner, unntatt 

motorsykler 
45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt 

motorsykler 
50.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, 

unntatt motorsykler 
45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, 

unntatt motorsykler 
50.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, 

unntatt motorsykler 
52.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers 

50.301 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til 
motorvogner, unntatt motorsykler 

45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr 
til motorvogner, unntatt motorsykler 

50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, 
unntatt motorsykler 

45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til 
motorvogner, unntatt motorsykler 

50.401 Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler 
og utstyr 

45.401 Agentur- og engroshandel med motorsykler, 
deler og utstyr 

50.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 
50.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 45.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 
50.500 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 47.300 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 
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51.110 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende 
dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer 

46.110 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende 
dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer 

51.120 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, 
metaller og industrikjemikalier 

46.120 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, 
metaller og industrikjemikalier 

51.130 Agenturhandel med tømmer, trelast og 
byggevarer 

46.130 Agenturhandel med tømmer, trelast og 
byggevarer 

51.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, 
båter og luftfartøyer 

46.140 Agenturhandel med maskiner, 
produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer 

51.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og 
jernvarer 

46.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer 
og jernvarer 

51.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, skotøy og 
lærvarer 

46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, 
skotøy og lærvarer 

51.170 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler 46.170 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler
51.180 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers 46.180 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg 

ellers 
51.190 Agenturhandel med bredt vareutvalg 46.190 Agenturhandel med bredt vareutvalg 
51.210 Engroshandel med korn, såvarer og fôr 46.210 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og 

fôrvarer 
51.220 Engroshandel med blomster og planter 46.220 Engroshandel med blomster og planter 
51.230 Engroshandel med levende dyr 46.230 Engroshandel med levende dyr 
51.240 Engroshandel med huder, skinn og lær  46.240 Engroshandel med huder, skinn og lær 
51.250 Engroshandel med råtobakk 46.210 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og 

fôrvarer 
51.310 Engroshandel med frukt og grønnsaker 10.390 Bearbeiding og konservering av frukt og 

grønnsaker ellers 
51.310 Engroshandel med frukt og grønnsaker 46.310 Engroshandel med frukt og grønnsaker 
51.320 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 46.320 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 
51.330 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -

fett 
46.330 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og 

-fett 
51.341 Engroshandel med vin og brennevin 11.010 Destillering, rektifisering og blanding av sprit 
51.341 Engroshandel med vin og brennevin 11.020 Produksjon av vin 
51.341 Engroshandel med vin og brennevin 46.341 Engroshandel med vin og brennevin 
51.349 Engroshandel med drikkevarer ellers 46.349 Engroshandel med drikkevarer ellers 
51.350 Engroshandel med tobakksvarer 46.350 Engroshandel med tobakksvarer 
51.360 Engroshandel med sukker, sjokolade og 

sukkervarer 
46.360 Engroshandel med sukker, sjokolade og 

sukkervarer 
51.370 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder 46.370 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder 
51.381 Engroshandel med fisk og skalldyr 46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 
51.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- 

og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 
46.310 Engroshandel med frukt og grønnsaker 

51.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- 
og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 

46.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av 
nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet 
sted 

51.390 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og 
nytelsesmidler 

46.390 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og 
nytelsesmidler 

51.410 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 46.410 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 
51.421 Engroshandel med klær 46.421 Engroshandel med klær 
51.422 Engroshandel med skotøy 46.422 Engroshandel med skotøy 
51.431 Engroshandel med belysningsutstyr 46.473 Engroshandel med belysningsutstyr 
51.432 Engroshandel med elektriske 

husholdningsapparater 
46.431 Engroshandel med elektriske 

husholdningsapparater og -maskiner 
51.433 Engroshandel med radio og fjernsyn 46.432 Engroshandel med radio og fjernsyn 
51.434 Engroshandel med plater, musikk- og 

videokassetter og CD- og DVD-plater 
46.433 Engroshandel med plater, musikk- og 

videokassetter og CD- og DVD-plater 
51.434 Engroshandel med plater, musikk- og 

videokassetter og CD- og DVD-plater 
46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og 

telekommunikasjonsutstyr samt deler 
51.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og 

steintøy 
46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og 

steintøy 
51.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og 

steintøy 
46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer 

til personlig bruk ikke nevnt annet sted 
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51.442 Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler 46.442 Engroshandel med rengjøringsmidler 
51.442 Engroshandel med tapeter og rengjøringsmidler 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt 

annet sted 
51.450 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 46.450 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 
51.460 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 46.460 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 
51.471 Engroshandel med bøker, aviser og blader 46.491 Engroshandel med bøker, aviser og blader 
51.472 Engroshandel med møbler og innredningsartikler 46.471 Engroshandel med møbler 
51.472 Engroshandel med møbler og innredningsartikler 46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer 

til personlig bruk ikke nevnt annet sted 
51.473 Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper 46.472 Engroshandel med gulvtepper 
51.473 Engroshandel med gulvbelegg og gulvtepper 46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt 

annet sted 
51.474 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer 46.492 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer 
51.475 Engroshandel med ur, foto- og optiske artikler 46.434 Engroshandel med fotoutstyr 
51.475 Engroshandel med ur, foto- og optiske artikler 46.435 Engroshandel med optiske artikler 
51.475 Engroshandel med ur, foto- og optiske artikler 46.481 Engroshandel med klokker og ur 
51.476 Engroshandel med gull- og sølvvarer 46.482 Engroshandel med gull- og sølvvarer 
51.477 Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og 

leker 
46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 

51.477 Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og 
leker 

46.494 Engroshandel med sportsutstyr 

51.477 Engroshandel med sports- og fritidsutstyr, spill og 
leker 

46.495 Engroshandel med spill og leker 

51.479 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk ikke nevnt annet sted 

46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer 
til personlig bruk ikke nevnt annet sted 

51.510 Engroshandel med drivstoff og brensel 46.710 Engroshandel med drivstoff og brensel 
51.520 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 46.720 Engroshandel med metaller og metallholdig 

malm 
51.531 Engroshandel med tømmer 46.731 Engroshandel med tømmer 
51.532 Engroshandel med trelast 46.732 Engroshandel med trelast 
51.533 Engroshandel med fargevarer 46.733 Engroshandel med fargevarer 
51.539 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet 

sted 
46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt 

annet sted 
51.540 Engroshandel med jernvarer, rør-leggerartikler og 

oppvarmingsutstyr 
46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler 

og oppvarmingsutstyr 
51.550 Engroshandel med kjemiske produkter 46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 
51.550 Engroshandel med kjemiske produkter 46.769 Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt 

annet sted 
51.561 Engroshandel med papir og papp 46.761 Engroshandel med papir og papp 
51.569 Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet 

sted 
46.769 Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt 

annet sted 
51.570 Engroshandel med avfall og skrap 46.770 Engroshandel med avfall og skrap 
51.810 Engroshandel med maskinverktøy 46.620 Engroshandel med maskinverktøy 
51.820 Engroshandel med maskiner og utstyr til bygge- 

og anleggsvirksomhet 
46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til 

bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- 
og anleggsvirksomhet 

51.830 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
tekstilproduksjon 

46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
tekstilproduksjon 

51.840 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til 
datamaskiner samt programvare 

46.510 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr 
til datamaskiner samt programvare 

51.850 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor 
ellers 

46.650 Engroshandel med kontormøbler 

51.850 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor 
ellers 

46.660 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
kontor ellers 

51.860 Engroshandel med elektroniske komponenter 46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og 
telekommunikasjonsutstyr samt deler 

51.871 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
kraftproduksjon og installasjon 

46.691 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
kraftproduksjon og installasjon 

51.872 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap 46.692 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap 
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51.873 Engroshandel med maskiner og utstyr til olje- og 
gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers 

46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
bergverksdrift, olje og gassutvinning og bygge- 
og anleggsvirksomhet  

51.873 Engroshandel med maskiner og utstyr til olje- og 
gassutvinning, bergverksdrift og industri ellers 

46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
industri ellers 

51.874 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, 
transport og tjenesteyting ellers 

46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og 
telekommunikasjonsutstyr samt deler 

51.874 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, 
transport og tjenesteyting ellers 

46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
handel, transport og tjenesteyting ellers 

51.880 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk 
og skogbruk 

46.610 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
jordbruk og skogbruk 

51.900 Engroshandel ikke nevnt annet sted 46.900 Uspesifisert engroshandel 
52.110 Butikkhandel med bredt vareutvalg med 

hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 
47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med 

hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 
52.110 Butikkhandel med bredt vareutvalg med 

hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 
47.112 Kioskhandel med bredt vareutvalg med 

hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 
52.120 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 47.190 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 
52.120 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 
52.210 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 47.210 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 
52.220 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 47.220 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 
52.230 Butikkhandel med fisk og skalldyr 47.230 Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 
52.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer 47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer
52.242 Butikkhandel med sjokolade og sukkervarer 47.242 Butikkhandel med sukkervarer 
52.251 Butikkhandel med vin og brennevin 47.251 Butikkhandel med vin og brennevin 
52.252 Butikkhandel med drikkevarer ellers 47.259 Butikkhandel med drikkevarer ellers 
52.260 Butikkhandel med tobakksvarer 47.260 Butikkhandel med tobakksvarer 
52.271 Butikkhandel med helsekost 47.210 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 
52.271 Butikkhandel med helsekost 47.291 Butikkhandel med helsekost 
52.272 Butikkhandel med kaffe og te 47.292 Butikkhandel med kaffe og te 
52.279 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke 

nevnt annet sted 
47.299 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler 

ikke nevnt annet sted 
52.310 Butikkhandel med apotekvarer 47.730 Butikkhandel med apotekvarer 
52.320 Butikkhandel med medisinske og ortopediske 

artikler 
47.740 Butikkhandel med medisinske og ortopediske 

artikler 
52.330 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 47.750 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 
52.410 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 47.510 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 
52.420 Butikkhandel med klær 47.710 Butikkhandel med klær 
52.431 Butikkhandel med skotøy 47.721 Butikkhandel med skotøy 
52.432 Butikkhandel med reiseeffekter av lær og 

lærimitasjoner og varer av lær 
47.722 Butikkhandel med reiseeffekter av lær og 

lærimitasjoner og varer av lær 
52.441 Butikkhandel med belysningsutstyr 47.592 Butikkhandel med belysningsutstyr 
52.442 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy 47.593 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og 

steintøy 
52.443 Butikkhandel med møbler 47.591 Butikkhandel med møbler 
52.449 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt 

annet sted 
47.533 Butikkhandel med gardiner 

52.449 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt 
annet sted 

47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke 
nevnt annet sted 

52.451 Butikkhandel med elektriske 
husholdningsapparater, radio og fjernsyn 

47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 

52.451 Butikkhandel med elektriske 
husholdningsapparater, radio og fjernsyn 

47.540 Butikkhandel med elektriske 
husholdningsapparater 

52.452 Butikkhandel med plater, musikk- og 
videokassetter, CD- og DVD-plater 

47.630 Butikkhandel med innspillinger av musikk og 
video 

52.453 Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter 47.594 Butikkhandel med musikkinstrumenter og 
noter 

52.461 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, 
fargevarer og andre byggevarer 

47.521 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, 
fargevarer og andre byggevarer 

52.462 Butikkhandel med jernvarer 47.522 Butikkhandel med jernvarer 
52.463 Butikkhandel med fargevarer 47.523 Butikkhandel med fargevarer 



 299

52.464 Butikkhandel med trelast 47.524 Butikkhandel med trelast 
52.469 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet 

sted 
47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet 

sted 
52.471 Butikkhandel med bøker og papir 47.610 Butikkhandel med bøker 
52.471 Butikkhandel med bøker og papir 47.620 Butikkhandel med aviser og papirvarer 
52.472 Butikkhandel med aviser og blader 47.620 Butikkhandel med aviser og papirvarer 
52.481 Butikkhandel med ur, foto- og optiske artikler 47.771 Butikkhandel med ur og klokker 
52.481 Butikkhandel med ur, foto- og optiske artikler 47.781 Butikkhandel med fotoutstyr  
52.481 Butikkhandel med ur, foto- og optiske artikler 47.782 Butikkhandel med optiske artikler 
52.482 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 
52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker 47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til 

datamaskiner 
52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker 47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 
52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker 47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 
52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker 47.650 Butikkhandel med spill og leker 
52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og leker 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 
52.484 Butikkhandel med blomster og planter 47.761 Butikkhandel med blomster og planter 
52.485 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner 

og telekommunikasjonsutstyr 
46.660 Engroshandel med maskiner og utstyr til 

kontor ellers 
52.485 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner 

og telekommunikasjonsutstyr 
47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til 

datamaskiner 
52.485 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner 

og telekommunikasjonsutstyr 
47.420 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr 

52.485 Butikkhandel med datamaskiner, kontormaskiner 
og telekommunikasjonsutstyr 

47.591 Butikkhandel med møbler 

52.486 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg 47.531 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg 
52.487 Butikkhandel med tepper 47.532 Butikkhandel med tepper 
52.489 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 
52.489 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 
52.501 Butikkhandel med antikviteter 47.791 Butikkhandel med antikviteter 
52.502 Butikkhandel med brukte klær 47.792 Butikkhandel med brukte klær 
52.509 Butikkhandel med brukte varer ellers 47.799 Butikkhandel med brukte varer ellers 
52.611 Postordrehandel med bredt vareutvalg 47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt 

vareutvalg 
52.612 Postordrehandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, 

skotøy, reiseeffekter og lærvarer 
47.912 Postordre-/Internetthandel med tekstiler, 

utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og 
lærvarer 

52.613 Postordrehandel med belysningsutstyr, 
kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 

47.913 Postordre-/Internetthandel med 
belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og 
innredningsartikler 

52.614 Postordrehandel med elektriske 
husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, 
kassetter og musikkinstrumenter 

47.914 Postordre-/Internetthandel med elektriske 
husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, 
kassetter og musikkinstrumenter 

52.615 Postordrehandel med bøker, papir, aviser og 
blader 

47.915 Postordre-/Internetthandel med bøker, papir, 
aviser og blader 

52.619 Postordrehandel med annet spesialisert vareutvalg 47.916 Postordre-/Internetthandel med IKT-utstyr 
52.619 Postordrehandel med annet spesialisert vareutvalg 47.917 Postordre-/Internetthandel med helsekost 
52.619 Postordrehandel med annet spesialisert vareutvalg 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet 

spesialisert vareutvalg 
52.620 Torghandel 47.810 Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og 

tobakksvarer 
52.620 Torghandel 47.820 Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og 

utstyrsvarer 
52.620 Torghandel 47.890 Torghandel med andre varer 
52.630 Detaljhandel utenom butikk ellers 47.799 Butikkhandel med brukte varer ellers 
52.630 Detaljhandel utenom butikk ellers 47.919 Postordre-/Internetthandel med annet 

spesialisert vareutvalg 
52.630 Detaljhandel utenom butikk ellers 47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 
52.710 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer 95.230 Reparasjon av skotøy og lærvarer 
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52.720 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio 
og fjernsyn 

95.210 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk

52.720 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio 
og fjernsyn 

95.220 Reparasjon av husholdningsvarer og 
hageredskaper 

52.730 Reparasjon av gull- og sølvvarer 95.250 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 
52.740 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til 

personlig bruk ellers 
13.300 Etterbehandling av tekstiler 

52.740 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk ellers 

95.120 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr 

52.740 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk ellers 

95.230 Reparasjon av skotøy og lærvarer 

52.740 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk ellers 

95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og 
varer til personlig bruk  

52.740 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk ellers 

96.090 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med 
restaurant 

55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med 
restaurant 

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten 
restaurant 

55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten 
restaurant 

55.210 Drift av vandrerhjem og turisthytter 55.201 Drift av vandrerhjem 
55.210 Drift av vandrerhjem og turisthytter 55.302 Drift av turisthytter 
55.220 Drift av campingplasser 55.301 Drift av campingplasser 
55.230 Overnatting ellers 55.202 Drift av ferieleiligheter 
55.230 Overnatting ellers 55.900 Annen overnatting 
55.301 Drift av restauranter og kafeer 56.101 Drift av restauranter og kafeer 
55.302 Drift av gatekjøkken, salatbarer og pølseboder 56.102 Drift av gatekjøkken 
55.401 Drift av puber 56.301 Drift av puber 
55.402 Drift av kaffe- og tebarer 56.309 Drift av barer ellers 
55.510 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 
55.520 Cateringvirksomhet 56.210 Cateringvirksomhet 
60.100 Jernbanetransport 49.100 Passasjertransport med jernbane 
60.100 Jernbanetransport 49.200 Godstransport med jernbane 
60.100 Jernbanetransport 52.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers 
60.211 Rutebiltransport 49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde 
60.211 Rutebiltransport 49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde
60.212 Transport med sporveis- og forstadsbane 49.312 Transport med sporveis- og forstadsbane 
60.213 Transport med taubaner og kabelbaner 49.393 Transport med taubaner, kabelbaner og 

skiheiser 
60.220 Drosjebiltransport 49.320 Drosjebiltransport 
60.230 Landtransport med passasjerer ellers 49.392 Turbiltransport 
60.240 Godstransport på vei 49.410 Godstransport på vei 
60.240 Godstransport på vei 49.420 Flyttetransport 
60.300 Rørtransport 49.500 Rørtransport 
61.101 Utenriks sjøfart 50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer  
61.101 Utenriks sjøfart 50.201 Utenriks sjøfart med gods 
61.103 Innenriks godstransport 50.202 Innenriks sjøfart med gods 
61.104 Innenlandske kystruter 50.102 Innenlandske kystruter med passasjerer 
61.106 Slepebåter og forsyningsskip på norskekysten 50.203 Slepebåter  
61.106 Slepebåter og forsyningsskip på norskekysten 50.204 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for 

offshore 
61.109 Kysttrafikk i Norge ellers 50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer 
61.200 Transport på elver og innsjøer 50.300 Passasjertransport på elver og innsjøer 
61.200 Transport på elver og innsjøer 50.400 Godstransport på elver og innsjøer 
62.100 Ruteflyging 51.100 Lufttransport med passasjerer 
62.100 Ruteflyging 51.210 Lufttransport med gods 
62.200 Annen flyging 51.100 Lufttransport med passasjerer 
62.200 Annen flyging 51.210 Lufttransport med gods 
62.300 Romfart 51.220 Romfart 
62.300 Romfart 52.230 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 
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63.110 Lasting og lossing 52.240 Lasting og lossing 
63.120 Lagring 52.100 Lagring 
63.211 Drift av gods- og transportsentraler 52.211 Drift av gods- og transportsentraler 
63.211 Drift av gods- og transportsentraler 52.214 Drift av taxisentraler og annen formidling av 

persontransport 
63.212 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus 52.212 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus 
63.213 Drift av bomstasjoner 52.213 Drift av bomstasjoner 
63.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers 52.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers 
63.221 Drift av havne- og kaianlegg 52.221 Drift av havne- og kaianlegg 
63.223 Redningstjeneste 52.222 Redningstjeneste 
63.224 Forsyningsbaser 52.223 Forsyningsbaser 
63.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers 52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers 
63.230 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 52.230 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 
63.301 Reisebyråvirksomhet 79.110 Reisebyråvirksomhet 
63.302 Turistkontorvirksomhet 79.901 Turistkontorvirksomhet og 

destinasjonsselskaper 
63.303 Reisearrangørvirksomhet 79.120 Reisearrangørvirksomhet 
63.304 Guider og reiseledere 79.902 Guider og reiseledere 
63.305 Opplevelses-, arrangements- og 

aktivitetsarrangørvirksomhet 
79.903 Opplevelses-, arrangements- og 

aktivitetsarrangørvirksomhet 
63.309 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted 79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted 
63.401 Spedisjon 52.291 Spedisjon 
63.402 Skipsmegling 52.292 Skipsmegling 
63.403 Flymegling 52.293 Flymegling 
63.409 Transportformidling ellers 52.299 Transportformidling ellers 
63.409 Transportformidling ellers 74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 

virksomhet ikke nevnt annet sted 
64.110 Posttjenester 53.100 Landsdekkende posttjenester 
64.110 Posttjenester 82.190 Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og 

andre spesialiserte kontortjenester 
64.120 Budtjenester ellers 53.200 Andre post- og budtjenester 
64.210 Operatørvirksomhet på fasttelefoni 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 
64.220 Operatørvirksomhet på mobiltelefoni 61.200 Trådløs telekommunikasjon 
64.230 Operatørvirksomhet på Internett 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 
64.230 Operatørvirksomhet på Internett 61.900 Telekommunikasjon ellers 
64.240 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers 60.200 Fjernsynskringkasting 
64.240 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers 61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 
64.240 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers 61.200 Trådløs telekommunikasjon 
64.240 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers 61.300 Satellittbasert telekommunikasjon 
64.240 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers 61.900 Telekommunikasjon ellers 
65.110 Sentralbankvirksomhet 64.110 Sentralbankvirksomhet 
65.120 Bankvirksomhet ellers 64.190 Bankvirksomhet ellers 
65.210 Finansiell leasing 64.910 Finansiell leasing 
65.220 Annen kredittgiving 64.920 Annen kredittgiving 
65.231 Aksje-, obligasjons-, pengemarkeds- og 

høyrentefond 
64.301 Verdipapirfond 

65.238 Porteføljeinvesteringer 64.302 Investeringsselskaper og lignende 
65.238 Porteføljeinvesteringer 64.303 Porteføljeinvesteringsselskaper 
65.238 Porteføljeinvesteringer 64.304 Skatteberettigede investeringsselskaper 
65.239 Annen verdipapirforvaltning 64.201 Finansielle holdingselskaper 
65.239 Annen verdipapirforvaltning 64.309 Annen verdipapirforvaltning 
65.239 Annen verdipapirforvaltning 64.990 Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt 

annet sted 
66.010 Livsforsikring 65.110 Livsforsikring 
66.020 Pensjonskasse 65.300 Pensjonskasser 
66.030 Skadeforsikring 65.120 Skadeforsikring 
67.110 Administrasjon av finansmarkeder 66.110 Administrasjon av finansmarkeder 
67.120 Fonds- og aksjemekling 66.120 Verdipapirmegling 
67.120 Fonds- og aksjemekling 66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet 
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67.130 Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting ellers 66.190 Andre tjenester tilknyttet 
finansieringsvirksomhet 

67.200 Hjelpevirksomhet for forsikring og pensjonskasser 66.210 Risiko- og skadevurdering 
67.200 Hjelpevirksomhet for forsikring og pensjonskasser 66.220 Forsikringsformidling 
67.200 Hjelpevirksomhet for forsikring og pensjonskasser 66.290 Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet 

og pensjonskasser 
70.111 Boligbyggelag 41.101 Boligbyggelag 
70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 
70.120 Kjøp og salg av egen fast eiendom 68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 
70.201 Borettslag 68.201 Borettslag 
70.202 Utleie av egen fast eiendom ellers 68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 
70.310 Eiendomsmekling 68.310 Eiendomsmegling 
70.321 Eiendomsforvaltning 68.320 Eiendomsforvaltning 
70.321 Eiendomsforvaltning 81.109 Andre kombinerte tjenester tilknyttet 

eiendomsdrift 
70.322 Vaktmestertjenester 81.101 Vaktmestertjenester 
71.100 Bilutleie 77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette 

motorvogner 
71.210 Utleie av annet landtransportmateriell 77.120 Utleie og leasing av lastebiler 
71.210 Utleie av annet landtransportmateriell 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet 

utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 
71.220 Utleie av sjøtransportmateriell 77.340 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell 
71.230 Utleie av lufttransportmateriell 77.350 Utleie og leasing av lufttransportmateriell 
71.310 Utleie av landbruksmaskiner 77.310 Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -

utstyr 
71.320 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner  77.320 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner 

og -utstyr 
71.320 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet 

utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 
71.330 Utleie av kontor- og datamaskiner 77.330 Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner 
71.340 Utleie av maskiner og utstyr ellers 77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet 

utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 
71.400 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig 

bruk 
77.210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 

71.400 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk 

77.220 Utleie av videofilm, DVD og lignende 

71.400 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk 

77.290 Utleie og leasing av andre husholdningsvarer 
og varer til personlig bruk  

71.400 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk 

77.350 Utleie og leasing av lufttransportmateriell 

72.100 Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare 62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet 
informasjonsteknologi 

72.210 Utvikling av standard programvare 58.210 Utgivelse av programvare for dataspill 
72.210 Utvikling av standard programvare 58.290 Utgivelse av annen programvare 
72.220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og 

programvare 
62.010 Programmeringstjenester 

72.220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og 
programvare 

62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet 
informasjonsteknologi 

72.220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet system- og 
programvare 

62.090 Andre tjenester tilknyttet 
informasjonsteknologi 

72.300 Databehandling 62.030 Forvaltning og drift av IT-systemer 
72.300 Databehandling 63.110 Databehandling, datalagring og tilknyttede 

tjenester 
72.400 Drift av databaser 58.110 Utgivelse av bøker 
72.400 Drift av databaser 58.120 Utgivelse av kataloger og adresselister 
72.400 Drift av databaser 58.130 Utgivelse av aviser 
72.400 Drift av databaser 58.140 Utgivelse av blader og tidsskrifter 
72.400 Drift av databaser 58.190 Forlagsvirksomhet ellers 
72.400 Drift av databaser 58.210 Utgivelse av programvare for dataspill 
72.400 Drift av databaser 58.290 Utgivelse av annen programvare 
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72.400 Drift av databaser 60.100 Radiokringkasting 
72.400 Drift av databaser 60.200 Fjernsynskringkasting 
72.400 Drift av databaser 63.110 Databehandling, datalagring og tilknyttede 

tjenester 
72.400 Drift av databaser 63.120 Drift av web-portaler 
72.500 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og 

datamaskiner 
33.120 Reparasjon av maskiner 

72.500 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og 
datamaskiner 

95.110 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 

72.600 Annen databehandlingsvirksomhet 62.090 Andre tjenester tilknyttet 
informasjonsteknologi 

73.100 Forskning og utviklingsarbeid innen 
naturvitenskap og teknikk 

72.110 Forskning og utviklingsarbeid innen 
bioteknologi 

73.100 Forskning og utviklingsarbeid innen 
naturvitenskap og teknikk 

72.190 Annen forskning og annet utviklingsarbeid 
innen naturvitenskap og teknikk 

73.100 Forskning og utviklingsarbeid innen 
naturvitenskap og teknikk 

72.200 Forskning og utviklingsarbeid innen 
samfunnsvitenskap og humanistiske fag 

73.200 Forskning og utviklingsarbeid innen 
samfunnsvitenskap og humanistiske fag 

72.200 Forskning og utviklingsarbeid innen 
samfunnsvitenskap og humanistiske fag 

74.110 Juridisk tjenesteyting 69.100 Juridisk tjenesteyting 
74.121 Regnskap og bokføring 69.201 Regnskap og bokføring 
74.122 Revisjon 69.202 Revisjon 
74.123 Skatterådgiving 69.203 Skatterådgiving 
74.130 Markeds- og opinionsundersøkelser 73.200 Markeds- og opinionsundersøkelser 
74.140 Bedriftsrådgiving 02.400 Tjenester tilknyttet skogbruk 
74.140 Bedriftsrådgiving 70.210 PR og kommunikasjonstjenester 
74.140 Bedriftsrådgiving 70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ 

rådgiving 
74.140 Bedriftsrådgiving 74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 

virksomhet ikke nevnt annet sted 
74.140 Bedriftsrådgiving 85.609 Andre tjenester tilknyttet undervisning 
74.150 Ledelse av holdingselskaper 64.202 Ikke-finansielle holdingselskaper 
74.150 Ledelse av holdingselskaper 70.100 Hovedkontortjenester 
74.201 Arkitektvirksomhet 71.111 Plan- og reguleringsarbeid 
74.201 Arkitektvirksomhet 71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk 
74.201 Arkitektvirksomhet 71.113 Landskapsarkitekttjenester 
74.202 Byggeteknisk konsulentvirksomhet 71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet 
74.203 Geologiske undersøkelser 71.122 Geologiske undersøkelser 
74.209 Annen teknisk konsulentvirksomhet 71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 
74.209 Annen teknisk konsulentvirksomhet 74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 

virksomhet ikke nevnt annet sted 
74.300 Teknisk prøving og analyse 71.200 Teknisk prøving og analyse 
74.400 Annonse- og reklamevirksomhet 73.110 Reklamebyråer 
74.400 Annonse- og reklamevirksomhet 73.120 Medieformidlingstjenester 
74.501 Formidling av arbeidskraft 78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft 
74.502 Utleie av arbeidskraft 78.200 Utleie av arbeidskraft 
74.502 Utleie av arbeidskraft 78.300 Andre personaladministrative tjenester 
74.600 Etterforsking og vakttjenester 74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 

virksomhet ikke nevnt annet sted 
74.600 Etterforsking og vakttjenester 80.100 Private vakttjenester 
74.600 Etterforsking og vakttjenester 80.200 Tjenester tilknyttet vakttjenester 
74.600 Etterforsking og vakttjenester 80.300 Etterforsking 
74.700 Rengjøringsvirksomhet 81.210 Rengjøring av bygninger 
74.700 Rengjøringsvirksomhet 81.220 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell 

rengjøring 
74.700 Rengjøringsvirksomhet 81.291 Skadedyrkontroll 
74.700 Rengjøringsvirksomhet 81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet 

sted 
74.810 Fotografvirksomhet 74.200 Fotografvirksomhet 
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74.820 Pakkevirksomhet 82.920 Pakkevirksomhet 
74.851 Kontorservice 82.110 Kombinerte kontortjenester 
74.851 Kontorservice 82.190 Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og 

andre spesialiserte kontortjenester 
74.851 Kontorservice 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke 

nevnt annet sted 
74.852 Oversettingsvirksomhet 74.300 Oversettelses- og tolkevirksomhet 
74.860 Callsentertjenester 82.201 Telefonvakttjenester  
74.860 Callsentertjenester 82.202 Telefonsalg 
74.871 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet 82.910 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet 
74.872 Designvirksomhet 74.101 Industridesign, produktdesign og annen 

teknisk designvirksomhet 
74.872 Designvirksomhet 74.102 Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign 
74.872 Designvirksomhet 74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og 

interiørkonsulentvirksomhet 
74.873 Interiørarkitekt- og interiørkonsulentvirksomhet 74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og 

interiørkonsulentvirksomhet 
74.874 Takseringsvirksomhet 74.901 Takseringsvirksomhet 
74.875 Modellbyråvirksomhet 74.902 Modellbyråvirksomhet 
74.876 Impresariovirksomhet 74.903 Impresariovirksomhet 
74.877 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 
74.879 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt 

annet sted 
59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og 

lydopptak 
74.879 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt 

annet sted 
63.990 Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet 

sted 
74.879 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt 

annet sted 
77.400 Leasing av immateriell eiendom og lignende 

produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede 
verker 

74.879 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt 
annet sted 

82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke 
nevnt annet sted 

75.110 Generell (overordnet) offentlig administrasjon og 
økonomiforvaltning 

84.110 Generell offentlig administrasjon 

75.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, 
sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og 
miljøvern 

84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, 
sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur 
og miljøvern 

75.130 Offentlig administrasjon tilknyttet 
næringsvirksomhet og arbeidsmarked 

82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke 
nevnt annet sted 

75.130 Offentlig administrasjon tilknyttet 
næringsvirksomhet og arbeidsmarked 

84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet 
næringsvirksomhet og arbeidsmarked 

75.140 Hjelpetjenester for offentlig administrasjon 81.109 Andre kombinerte tjenester tilknyttet 
eiendomsdrift 

75.140 Hjelpetjenester for offentlig administrasjon 84.110 Generell offentlig administrasjon  
75.140 Hjelpetjenester for offentlig administrasjon 91.011 Drift av folkebiblioteker 
75.140 Hjelpetjenester for offentlig administrasjon 91.012 Drift- av fag- og forskningsbiblioteker 
75.140 Hjelpetjenester for offentlig administrasjon 91.013 Drift av arkiver 
75.210 Utenrikssaker 84.210 Utenrikssaker 
75.210 Utenrikssaker 88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 
75.220 Forsvar 84.220 Forsvar 
75.230 Retts- og fengselsvesen 84.230 Retts- og fengselsvesen 
75.240 Politi- og påtalemyndighet 84.240 Politi- og påtalemyndighet 
75.250 Brannvern 84.250 Brannvern 
75.300 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 84.300 Trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning 
80.101 Førskoleundervisning 85.100 Førskoleundervisning 
80.102 Grunnskoleundervisning 85.201 Ordinær grunnskoleundervisning 
80.103 Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede 85.202 Spesialskoleundervisning for 

funksjonshemmede 
80.104 Kompetansesentra og annen spesialundervisning 85.203 Kompetansesentra og annen 

spesialundervisning 
80.105 PP-tjenester 85.601 Pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste 
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80.210 Undervisning i allmennfag 85.310 Videregående opplæring innen allmennfaglige 
studieretninger 

80.220 Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag 85.320 Videregående opplæring innen tekniske og 
andre yrkesfaglige studieretninger 

80.220 Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag 85.410 Undervisning ved fagskoler 
80.301 Undervisning ved universiteter 85.421 Undervisning ved universiteter 
80.301 Undervisning ved universiteter 85.422 Undervisning ved vitenskapelige høgskoler 
80.302 Undervisning ved statlige høgskoler 85.423 Undervisning ved statlige høgskoler 
80.303 Undervisning ved militære høgskoler 85.424 Undervisning ved militære høgskoler 
80.309 Undervisning ved andre høgskoler 85.429 Undervisning ved andre høgskoler 
80.410 Trafikkskoleundervisning 85.530 Trafikkskoleundervisning 
80.421 Folkehøgskoleundervisning 85.591 Folkehøgskoleundervisning 
80.422 Arbeidsmarkedskurs 85.592 Arbeidsmarkedskurs 
80.423 Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs 85.593 Studieforbunds- og frivillige organisasjoners 

kurs 
80.424 Kommunal musikkskolevirksomhet 85.521 Kommunal kulturskoleundervisning 
80.425 Fond/legat som støtter undervisningsformål 64.305 Fond/legater opprettet for veldedige og 

allmennyttige formål, men som selv ikke 
fordeler støtte  

80.425 Fond/legat som støtter undervisningsformål 94.992 Fond/legater som støtter veldedige og 
allmennyttige formål 

80.429 Annen undervisning 85.320 Videregående opplæring innen tekniske og 
andre yrkesfaglige studieretninger 

80.429 Annen undervisning 85.410 Undervisning ved fagskoler 
80.429 Annen undervisning 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 
80.429 Annen undervisning 85.522 Undervisning i kunstfag 
80.429 Annen undervisning 85.594 Voksenopplæringssentre 
80.429 Annen undervisning 85.595 Timelærervirksomhet 
80.429 Annen undervisning 85.596 Undervisning innen religion 
80.429 Annen undervisning 85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 
85.111 Alminnelige somatiske sykehus 86.101 Alminnelige somatiske sykehus 
85.112 Somatiske spesialsykehus 86.102 Somatiske spesialsykehus 
85.113 Somatiske spesialsykehjem 87.101 Somatiske spesialsykehjem 
85.113 Somatiske spesialsykehjem 87.201 Psykiatriske sykehjem 
85.114 Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner 86.107 Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner 
85.114 Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner 86.902 Fysioterapitjenester 
85.115 Andre somatiske spesialinstitusjoner 86.103 Andre somatiske spesialinstitusjoner 
85.116 Institusjoner for voksenpsykiatri 86.104 Institusjoner i psykisk helsevern for voksne 
85.117 Institusjoner for barne- og ungdomspsykiatri 86.105 Institusjoner i psykisk helsevern for barn og 

unge 
85.118 Somatiske sykehjem 87.102 Somatiske sykehjem 
85.121 Allmenn legetjeneste 86.211 Allmenn legetjeneste 
85.122 Spesialisert legetjeneste 86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk 

legetjeneste 
85.123 Somatiske poliklinikker 86.212 Somatiske poliklinikker 
85.124 Psykiatrisk legetjeneste 86.222 Legetjenester innen psykisk helsevern 
85.125 Voksenpsykiatriske poliklinikker 86.223 Poliklinikker i psykisk helsevern for voksne 
85.126 Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 86.224 Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og 

unge 
85.127 Rusmiddelpoliklinikker 86.225 Rusmiddelpoliklinikker 
85.130 Tannhelsetjenester 86.230 Tannhelsetjenester 
85.141 Hjemmesykepleie 86.901 Hjemmesykepleie 
85.142 Fysioterapitjeneste 86.902 Fysioterapitjeneste 
85.143 Skole- og helsestasjonstjeneste 86.903 Skole- og helsestasjonstjeneste 
85.144 Annen forebyggende helsetjeneste 86.904 Annen forebyggende helsetjeneste 
85.145 Klinisk psykologtjeneste 86.905 Klinisk psykologtjeneste 
85.146 Medisinske laboratorier 86.906 Medisinske laboratorietjenester 
85.147 Ambulansetjenester 86.907 Ambulansetjenester 
85.149 Andre helsetjenester 86.909 Andre helsetjenester 
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85.151 Rusmiddelinstitusjoner innen 
spesialhelsetjenesten 

86.106 Rusmiddelinstitusjoner  

85.151 Rusmiddelinstitusjoner innen 
spesialhelsetjenesten 

87.202 Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere 

85.200 Veterinærtjenester 75.000 Veterinærtjenester 
85.311 Institusjoner innen barne- og ungdomsvern 87.901 Institusjoner innen barne- og ungdomsvern 
85.312 Institusjoner for rusmisbrukere 87.202 Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere 
85.313 Omsorgsinstitusjoner for eldre og 

funksjonshemmede 
87.301 Aldershjem 

85.313 Omsorgsinstitusjoner for eldre og 
funksjonshemmede 

87.304 Avlastningsboliger/ -institusjoner 

85.313 Omsorgsinstitusjoner for eldre og 
funksjonshemmede 

87.305 Barneboliger 

85.319 Omsorgsinstitusjoner ellers 87.909 Omsorgsinstitusjoner ellers 
85.321 Hjemmehjelp 88.101 Hjemmehjelp 
85.322 Boliger/bokollektiv for eldre og 

funksjonshemmede med fast tilknyttet personell 
87.203 Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede 

85.322 Boliger/bokollektiv for eldre og 
funksjonshemmede med fast tilknyttet personell 

87.302 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede 
med fast tilknyttet personell hele døgnet 

85.322 Boliger/bokollektiv for eldre og 
funksjonshemmede med fast tilknyttet personell 

87.303 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede 
med fast tilknyttet personell deler av døgnet 

85.323 Barneverntjenester 88.991 Barneverntjenester 
85.324 Sosialtjenester for rusmisbrukere utenfor 

institusjon 
88.997 Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten 

botilbud 
85.325 Familieverntjenester 88.992 Familieverntjenester 
85.326 Kommunale sosialkontortjenester 88.998 Kommunale sosialkontortjenester 
85.327 Barnehager 88.911 Barnehager 
85.328 Barneparker o.l. 88.912 Barneparker og dagmammaer 
85.331 Skolefritidsordninger 88.913 Skolefritidsordninger 
85.332 Fritidsklubber for barn og ungdom 88.914 Fritidsklubber for barn og ungdom 
85.333 Aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede 88.102 Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og 

funksjonshemmede 
85.333 Aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede 88.103 Eldresentre 
85.334 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked 88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked 
85.335 Varig vernet arbeid 88.994 Varig tilrettelagt arbeid 
85.336 Sosiale velferdsorganisasjoner 88.995 Sosiale velferdsorganisasjoner 
85.337 Asylmottak 88.996 Asylmottak 
85.338 Sysselsetting/arbeidstrening under helse- og 

sosialetaten i kommunene 
88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked 

85.338 Sysselsetting/arbeidstrening under helse- og 
sosialetaten i kommunene 

88.994 Varig tilrettelagt arbeid 

85.339 Andre sosialtjenester utenfor institusjon 88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 
85.340 Fond/legat som støtter sosiale formål 64.305 Fond/legater opprettet for veldedige og 

allmennyttige formål, men som selv ikke 
fordeler støtte 

85.340 Fond/legat som støtter sosiale formål 94.992 Fond/legater som støtter veldedige og 
allmennyttige formål 

90.010 Oppsamling og behandling av avløpsvann 37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvann 
90.020 Innsamling og håndtering av annet avfall 38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall 
90.020 Innsamling og håndtering av annet avfall 38.120 Innsamling av farlig avfall 
90.020 Innsamling og håndtering av annet avfall 38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 
90.020 Innsamling og håndtering av annet avfall 38.220 Behandling og disponering av farlig avfall 
90.020 Innsamling og håndtering av annet avfall 38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for 

materialgjenvinning 
90.030 Ytre renhold, miljørydding, miljørensing og 

lignende virksomhet 
38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall  

90.030 Ytre renhold, miljørydding, miljørensing og 
lignende virksomhet 

39.000 Miljørydding, miljørensing og lignende 
virksomhet 

90.030 Ytre renhold, miljørydding, miljørensing og 
lignende virksomhet 

81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet 
sted 
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91.110 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 94.110 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 
91.120 Yrkessammenslutninger 94.120 Yrkessammenslutninger 
91.200 Arbeidstakerorganisasjoner 94.200 Arbeidstakerorganisasjoner 
91.310 Religiøse organisasjoner 94.910 Religiøse organisasjoner 
91.320 Partipolitiske organisasjoner 94.920 Partipolitiske organisasjoner 
91.330 Interesseorganisasjoner ellers 94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke 

nevnt annet sted 
92.110 Film- og videoproduksjon 59.110 Produksjon av film, video og 

fjernsynsprogrammer 
92.110 Film- og videoproduksjon 59.120 Etterarbeid knyttet til produksjon av film, 

video og fjernsynsprogrammer 
92.110 Film- og videoproduksjon 59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og 

lydopptak 
92.120 Distribusjon av film og video 59.130 Distribusjon av film, video og 

fjernsynsprogrammer 
92.130 Filmframvisning 59.140 Filmframvisning 
92.200 Radio og fjernsyn 59.110 Produksjon av film, video og 

fjernsynsprogrammer 
92.200 Radio og fjernsyn 59.120 Etterarbeid knyttet til produksjon av film, 

video og fjernsynsprogrammer 
92.200 Radio og fjernsyn 59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og 

lydopptak 
92.200 Radio og fjernsyn 60.100 Radiokringkasting 
92.200 Radio og fjernsyn 60.200 Fjernsynskringkasting 
92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 90.011 Utøvende kunstnere og 

underholdningsvirksomhet innen musikk 
92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 90.012 Utøvende kunstnere og 

underholdningsvirksomhet innen scenekunst 
92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 90.019 Utøvende kunstnere og 

underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet 
sted 

92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 
92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 

visuell kunst 
92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 90.032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 

musikk 
92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 90.033 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 

scenekunst 
92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 

litteratur 
92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 90.039 Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt 

annet sted 
92.320 Drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk 

virksomhet 
79.903 Opplevelses-, arrangements- og 

aktivitetsarrangørvirksomhet 
92.320 Drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk 

virksomhet 
90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 

92.320 Drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk 
virksomhet 

90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk 
virksomhet 

92.330 Drift av fornøyelsesetablissementer 93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker 
92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 79.903 Opplevelses-, arrangements- og 

aktivitetsarrangørvirksomhet 
92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 85.522 Undervisning i kunstfag 
92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 85.529 Annen undervisning innen kultur 
92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 90.011 Utøvende kunstnere og 

underholdningsvirksomhet innen musikk 
92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 90.012 Utøvende kunstnere og 

underholdningsvirksomhet innen scenekunst 
92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 90.019 Utøvende kunstnere og 

underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet 
sted 
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92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 
92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 93.292 Fritidsetablissement 
92.400 Nyhetsbyråer 63.910 Nyhetsbyråer 
92.400 Nyhetsbyråer 74.200 Fotografvirksomhet 
92.400 Nyhetsbyråer 90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 

litteratur 
92.510 Drift av biblioteker og arkiver 91.011 Drift av folkebiblioteker 
92.510 Drift av biblioteker og arkiver 91.012 Drift av fag- og forskningsbiblioteker 
92.510 Drift av biblioteker og arkiver 91.013 Drift av arkiver 
92.521 Drift av museer 91.021 Drift av kunst- og kunstindustrimuseer 
92.521 Drift av museer 91.022 Drift av kulturhistoriske museer 
92.521 Drift av museer 91.023 Drift av naturhistoriske museer 
92.521 Drift av museer 91.029 Drift av museer ikke nevnt annet sted 
92.522 Vern av historiske steder og bygninger 91.030 Drift av historiske steder og bygninger og 

lignende severdigheter 
92.530 Drift av botaniske og zoologiske hager og 

naturreservater 
91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og 

naturreservater 
92.610 Drift av idrettsanlegg 93.110 Drift av idrettsanlegg 
92.621 Idrettslag og -klubber  93.120 Idrettslag og -klubber 
92.622 Sports- og idrettssentre 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 
92.622 Sports- og idrettssentre 93.110 Drift av idrettsanlegg 
92.622 Sports- og idrettssentre 93.190 Andre sportsaktiviteter 
92.629 Sport og idrett ellers 79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted 
92.629 Sport og idrett ellers 93.190 Andre sportsaktiviteter 
92.710 Lotteri og totalisatorspill 92.000 Lotteri og totalisatorspill 
92.721 Aktivitets- og opplevelsesselskaper 93.291 Opplevelsesaktiviteter 
92.722 Fritidsetablissementer 92.000 Lotteri og totalisatorspill 
92.722 Fritidsetablissementer 93.292 Fritidsetablissement 
92.729 Fritidsvirksomhet ellers 78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft 
92.729 Fritidsvirksomhet ellers 79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted 
92.729 Fritidsvirksomhet ellers 93.299 Fritidsvirksomhet ellers 
93.010 Vaskeri- og renserivirksomhet 96.010 Vaskeri- og renserivirksomhet 
93.020 Frisering og annen skjønnhetspleie 96.020 Frisering og annen skjønnhetspleie 
93.030 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder 

og krematorier 
96.030 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av 

kirkegårder og krematorier 
93.040 Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet 93.130 Treningssentre 
93.040 Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet 96.040 Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk 

velvære 
93.050 Personlig tjenesteyting ellers 85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 
93.050 Personlig tjenesteyting ellers 96.090 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 
95.000 Lønnet arbeid i private husholdninger 97.000 Lønnet arbeid i private husholdninger 
99.000 Internasjonale organer og organisasjoner 99.000 Internasjonale organisasjoner og organer 
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   Vedlegg 5
SN2007 Tekst SN2007 SN2002 Tekst SN2002 
01.110 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og 

oljeholdige vekster 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 

01.110 Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og 
oljeholdige vekster 

01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland

01.120 Dyrking av ris 01.110 Dyrking av jordbruksvekster 
01.130 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og 

knollvekster 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 

01.130 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og 
knollvekster 

01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland

01.130 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og 
knollvekster 

01.122 Dyrking av hagebruksvekster i veksthus

01.140 Dyrking av sukkerrør 01.110 Dyrking av jordbruksvekster 
01.150 Dyrking av tobakk 01.110 Dyrking av jordbruksvekster 
01.160 Dyrking av fibervekster 01.110 Dyrking av jordbruksvekster 
01.190 Dyrking av ettårige vekster ellers 01.110 Dyrking av jordbruksvekster 
01.190 Dyrking av ettårige vekster ellers 01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland
01.190 Dyrking av ettårige vekster ellers 01.122 Dyrking av hagebruksvekster i veksthus
01.210 Dyrking av druer 01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 
01.220 Dyrking av tropiske og subtropiske frukter 01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 
01.230 Dyrking av sitrusfrukter 01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 
01.240 Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter 01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 
01.250 Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller 

busker samt nøtter 
01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland

01.250 Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller 
busker samt nøtter 

01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 

01.260 Dyrking av oljeholdige frukter 01.110 Dyrking av jordbruksvekster 
01.260 Dyrking av oljeholdige frukter 01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 
01.270 Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer 01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 
01.280 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og 

farmasøytiske vekster 
01.110 Dyrking av jordbruksvekster 

01.280 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og 
farmasøytiske vekster 

01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland

01.280 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og 
farmasøytiske vekster 

01.122 Dyrking av hagebruksvekster i veksthus

01.280 Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og 
farmasøytiske vekster 

01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 

01.290 Dyrking av flerårige vekster ellers 01.110 Dyrking av jordbruksvekster 
01.290 Dyrking av flerårige vekster ellers 02.011 Avvirking 
01.300 Planteformering 01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland
01.300 Planteformering 01.122 Dyrking av hagebruksvekster i veksthus
01.410 Melkeproduksjon på storfe 01.210 Storfehold og melkeproduksjon 
01.420 Oppdrett av annet storfe  01.210 Storfehold og melkeproduksjon 
01.430 Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien 01.220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester 
01.440 Oppdrett av kameler og andre kameldyr 01.250 Husdyrhold ellers 
01.451 Sauehold 01.220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester 
01.452 Geitehold 01.220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester 
01.460 Svinehold 01.230 Svinehold 
01.471 Hold av verpehøner for konsumeggproduksjon 01.240 Fjørfehold 
01.479 Annet fjørfehold 01.240 Fjørfehold 
01.490 Husdyrhold ellers 01.220 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester 
01.490 Husdyrhold ellers 01.250 Husdyrhold ellers 
01.500 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 01.300 Kombinert husdyrhold og 

planteproduksjon 



 

 310

01.610 Tjenester tilknyttet planteproduksjon 01.410 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. 
Beplantning og vedlikehold av hager og 
parkanlegg 

01.620 Tjenester tilknyttet husdyrhold 01.420 Tjenester tilknyttet husdyrhold 
01.630 Etterbehandling av vekster etter innhøsting 01.110 Dyrking av jordbruksvekster 
01.630 Etterbehandling av vekster etter innhøsting 01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 
01.630 Etterbehandling av vekster etter innhøsting 01.410 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. 

Beplantning og vedlikehold av hager og 
parkanlegg 

01.640 Behandling av såfrø 01.110 Dyrking av jordbruksvekster 
01.640 Behandling av såfrø 01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland
01.640 Behandling av såfrø 01.122 Dyrking av hagebruksvekster i veksthus
01.640 Behandling av såfrø 01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 
01.640 Behandling av såfrø 01.410 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. 

Beplantning og vedlikehold av hager og 
parkanlegg 

01.700 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og 
viltstell 

01.500 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt 
og viltstell 

02.100 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland
02.100 Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter 02.012 Skogbruk ellers 
02.200 Avvirkning 02.011 Avvirking 
02.300 Innsamling av viltvoksende produkter av annet 

enn tre 
01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland

02.300 Innsamling av viltvoksende produkter av annet 
enn tre 

01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 

02.300 Innsamling av viltvoksende produkter av annet 
enn tre 

02.012 Skogbruk ellers 

02.400 Tjenester tilknyttet skogbruk 02.020 Tjenester tilknyttet skogbruk 
02.400 Tjenester tilknyttet skogbruk 74.140 Bedriftsrådgiving 
03.111 Hav- og kystfiske  05.011 Hav- og kystfiske 
03.112 Hvalfangst 05.012 Hvalfangst 
03.120 Ferskvannsfiske 05.013 Ferskvannsfiske 
03.211 Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og 

pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur 
05.021 Produksjon av matfisk og skalldyr 

03.212 Produksjon av yngel og settefisk i hav- og 
kystbasert akvakultur 

05.022 Produksjon av yngel og settefisk 

03.213 Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert  
akvakultur 

05.023 Tjenester tilknyttet fiskeoppdrett 

03.221 Produksjon av matfisk, bløtdyr og krepsdyr i 
ferskvannsbasert akvakultur 

05.021 Produksjon av matfisk og skalldyr 

03.222 Produksjon av yngel og settefisk i 
ferskvannsbasert akvakultur 

01.250 Husdyrhold ellers 

03.222 Produksjon av yngel og settefisk i 
ferskvannsbasert akvakultur 

05.022 Produksjon av yngel og settefisk 

03.223 Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert akvakultur 05.023 Tjenester tilknyttet fiskeoppdrett 
05.100 Bryting av steinkull 10.100 Bryting av steinkull 
05.200 Bryting av brunkull 10.200 Bryting av brunkull 
06.100 Utvinning av råolje 11.100 Utvinning av råolje og naturgass 
06.200 Utvinning av naturgass 11.100 Utvinning av råolje og naturgass 
07.100 Bryting av jernmalm 13.100 Bryting av jernmalm 
07.210 Bryting av uran- og thoriummalm 12.000 Bryting av uran- og thoriummalm 
07.290 Bryting av ikke-jernholdig malm ellers 13.200 Bryting av ikke-jernholdig malm, 

unntatt uran- og thoriummalm 
08.111 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet 14.110 Bryting av stein til bygge- og 

anleggsvirksomhet 
08.112 Bryting av kalkstein, gips og kritt  14.120 Bryting av kalkstein, gips og kritt 
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08.113 Bryting av skifer 14.130 Bryting av skifer 
08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av 

leire og kaolin 
14.210 Utvinning fra grus- og sandtak 

08.120 Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av 
leire og kaolin 

14.220 Utvinning av leire og kaolin 

08.910 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og 
gjødselsmineraler 

14.300 Bryting og utvinning av kjemiske 
mineraler og gjødselsmineraler 

08.920 Stikking av torv 10.300 Stikking av torv 
08.930 Utvinning av salt 14.400 Produksjon av salt 
08.990 Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted 14.500 Annen bryting og utvinning 
09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og 

naturgass 
11.100 Utvinning av råolje og naturgass 

09.101 Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og 
naturgass 

11.200 Tjenester tilknyttet olje- og 
gassutvinning 

09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og 
naturgass 

11.100 Utvinning av råolje og naturgass 

09.109 Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og 
naturgass 

11.200 Tjenester tilknyttet olje- og 
gassutvinning 

09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 10.100 Bryting av steinkull 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 10.200 Bryting av brunkull 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 10.300 Stikking av torv 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 12.000 Bryting av uran- og thoriummalm 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 13.100 Bryting av jernmalm 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 13.200 Bryting av ikke-jernholdig malm, 

unntatt uran- og thoriummalm 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 14.110 Bryting av stein til bygge- og 

anleggsvirksomhet 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 14.120 Bryting av kalkstein, gips og kritt 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 14.130 Bryting av skifer 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 14.210 Utvinning fra grus- og sandtak 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 14.220 Utvinning av leire og kaolin 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 14.300 Bryting og utvinning av kjemiske 

mineraler og gjødselsmineraler 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 14.400 Produksjon av salt 
09.900 Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift 14.500 Annen bryting og utvinning 
10.110 Bearbeiding og konservering av kjøtt 15.110 Slakting, produksjon og konservering 

av kjøtt 
10.110 Bearbeiding og konservering av kjøtt 15.120 Slakting, produksjon og konservering 

av fjørfekjøtt 
10.120 Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt 15.120 Slakting, produksjon og konservering 

av fjørfekjøtt 
10.130 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 15.130 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 
10.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk 15.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og 

klippfisk 
10.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr 15.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og 

bløtdyr 
10.203 Produksjon av fiskehermetikk 15.203 Produksjon av fiskehermetikk 
10.209 Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 

ellers 
15.209 Bearbeiding og konservering av fisk og 

fiskevarer ellers 
10.310 Bearbeiding og konservering av poteter 15.310 Bearbeiding og konservering av poteter 
10.320 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker 15.320 Produksjon av juice av frukt og 

grønnsaker 
10.390 Bearbeiding og konservering av frukt og 

grønnsaker ellers 
01.410 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. 

Beplantning og vedlikehold av hager og 
parkanlegg 
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10.390 Bearbeiding og konservering av frukt og 
grønnsaker ellers 

15.330 Bearbeiding og konservering av frukt 
og grønnsaker ellers 

10.390 Bearbeiding og konservering av frukt og 
grønnsaker ellers 

51.310 Engroshandel med frukt og grønnsaker 

10.411 Produksjon av rå fiskeoljer og fett 15.411 Produksjon av rå fiskeoljer og fett 
10.412 Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett 01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter  
10.412 Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett 15.419 Produksjon av andre uraffinerte oljer og 

fett 
10.413 Produksjon av raffinerte oljer og fett 15.421 Produksjon av animalske oljer og fett 
10.413 Produksjon av raffinerte oljer og fett 15.422 Produksjon av vegetabilske oljer og fett
10.420 Produksjon av margarin og lignende spiselige 

fettstoffer 
15.430 Produksjon av margarin og lignende 

spiselige fettstoffer 
10.510 Produksjon av meierivarer 15.510 Produksjon av meierivarer 
10.520 Produksjon av iskrem 15.520 Produksjon av iskrem 
10.610 Produksjon av kornvarer 15.610 Produksjon av kornvarer 
10.620 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 15.620 Produksjon av stivelse og 

stivelsesprodukter 
10.710 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 15.810 Produksjon av brød og ferske 

konditorvarer 
10.720 Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte 

konditorvarer 
15.820 Produksjon av kavringer og kjeks og 

konserverte konditorvarer 
10.730 Produksjon av makaroni, nudler, couscous og 

lignende pastavarer 
15.850 Produksjon av pastavarer 

10.810 Produksjon av sukker 15.830 Produksjon av sukker 
10.820 Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer 15.840 Produksjon av kakao, sjokolade og 

sukkervarer 
10.830 Bearbeiding av te og kaffe 15.860 Bearbeiding av te og kaffe 
10.840 Produksjon av smakstilsettingsstoffer og 

krydderier 
14.400 Produksjon av salt 

10.840 Produksjon av smakstilsettingsstoffer og 
krydderier 

15.870 Produksjon av smakstilsettingsstoffer 
og krydderier 

10.850 Produksjon av ferdigmat 15.130 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 
10.850 Produksjon av ferdigmat 15.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og 

klippfisk 
10.850 Produksjon av ferdigmat 15.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og 

bløtdyr 
10.850 Produksjon av ferdigmat 15.203 Produksjon av fiskehermetikk 
10.850 Produksjon av ferdigmat 15.209 Bearbeiding og konservering av fisk og 

fiskevarer ellers 
10.850 Produksjon av ferdigmat 15.330 Bearbeiding og konservering av frukt 

og grønnsaker ellers 
10.860 Produksjon av homogeniserte matprodukter og 

diettmat 
15.880 Produksjon av homogeniserte 

matprodukter og diettmat 
10.890 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet 

sted 
15.130 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 

10.890 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet 
sted  

15.620 Produksjon av stivelse og 
stivelsesprodukter 

10.890 Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet 
sted 

15.890 Produksjon av næringsmidler ellers 

10.910 Produksjon av fôrvarer til husdyrhold 15.710 Produksjon av fôr til husdyrhold 
10.920 Produksjon av fôrvarer til kjæledyr 15.720 Produksjon av fôr til kjæledyr 
11.010 Destillering, rektifisering og blanding av sprit 15.910 Produksjon av destillerte 

alkoholholdige drikkevarer 
11.010 Destillering, rektifisering og blanding av sprit 15.920 Produksjon av etylalkohol av gjærede 

råvarer 
11.010 Destillering, rektifisering og blanding av sprit 51.341 Engroshandel med vin og brennevin 
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11.020 Produksjon av vin 01.130 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 
11.020 Produksjon av vin 15.930 Produksjon av vin 
11.020 Produksjon av vin 51.341 Engroshandel med vin og brennevin 
11.030 Produksjon av sider og annen fruktvin 15.940 Produksjon av sider og annen fruktvin 
11.040 Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede 

drikkevarer 
15.950 Produksjon av andre ikke-destillerte 

gjærede drikkevarer 
11.050 Produksjon av øl 15.960 Produksjon av øl 
11.060 Produksjon av malt 15.970 Produksjon av malt 
11.070 Produksjon av mineralvann, leskedrikker og 

annet vann på flaske 
15.980 Produksjon av mineralvann og 

leskedrikker 
12.000 Produksjon av tobakksvarer 16.000 Produksjon av tobakksvarer 
13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 17.110 Bearbeiding og spinning av fibrer av 

bomullstype 
13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 17.120 Bearbeiding og spinning av fibrer av 

kardegarnstype 
13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 17.130 Bearbeiding og spinning av fibrer av 

kamgarnstype 
13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 17.140 Bearbeiding og spinning av fibrer av 

lintype 
13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 17.150 Tvinning og spinning av fibrer av 

silketype 
13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 17.160 Produksjon av sytråd 
13.100 Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer 17.170 Bearbeiding og spinning av andre 

tekstilfibrer 
13.200 Veving av tekstiler 17.210 Veving av stoffer av bomullstype 
13.200 Veving av tekstiler 17.220 Veving av stoffer av kardegarnstype 
13.200 Veving av tekstiler 17.230 Veving av stoffer av kamgarnstype 
13.200 Veving av tekstiler 17.240 Veving av silke 
13.200 Veving av tekstiler 17.250 Veving av andre tekstiler 
13.200 Veving av tekstiler 18.300 Beredning og farging av pelsskinn. 

Produksjon av pelsvarer 
13.300 Etterbehandling av tekstiler 17.300 Etterbehandling av tekstiler 
13.300 Etterbehandling av tekstiler 52.740 Reparasjon av husholdningsvarer og 

varer til personlig bruk ellers 
13.910 Produksjon av stoffer av trikotasje 17.600 Produksjon av stoffer av trikotasje 
13.910 Produksjon av stoffer av trikotasje 18.300 Beredning og farging av pelsskinn. 

Produksjon av pelsvarer 
13.921 Produksjon av utstyrsvarer 17.401 Produksjon av utstyrsvarer 
13.929 Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær 17.409 Produksjon av andre tekstilvarer, 

unntatt klær 
13.930 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer 17.510 Produksjon av gulvtepper, -matter og -

ryer 
13.940 Produksjon av tauverk og nett 17.520 Produksjon av tauverk og nett 
13.950 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og 

tekstilvarer, unntatt klær 
17.530 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og 

tekstilvarer, unntatt klær 
13.960 Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell 

bruk 
17.540 Produksjon av tekstiler ellers 

13.990 Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted 17.540 Produksjon av tekstiler ellers 
13.990 Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted 36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
14.110 Produksjon av klær av lær 18.100 Produksjon av klær av lær 
14.120 Produksjon av arbeidstøy 18.210 Produksjon av arbeidstøy 
14.130 Produksjon av annet yttertøy 18.220 Produksjon av annet yttertøy 
14.140 Produksjon av undertøy og innertøy 18.230 Produksjon av undertøy og innertøy 
14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 17.710 Produksjon av strømpevarer 
14.190 Produksjon av klær og tilbehør ellers 18.240 Produksjon av klær og tilbehør ellers 
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14.200 Produksjon av pelsvarer 18.300 Beredning og farging av pelsskinn. 
Produksjon av pelsvarer 

14.310 Produksjon av strømpevarer 17.710 Produksjon av strømpevarer 
14.390 Produksjon av andre klær av trikotasje 17.720 Produksjon av gensere, jakker og vester 

av trikotasje 
15.110 Beredning av lær og beredning og farging av 

pelsskinn 
18.300 Beredning og farging av pelsskinn. 

Produksjon av pelsvarer 
15.110 Beredning av lær og beredning og farging av 

pelsskinn 
19.100 Beredning av lær 

15.120 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 19.200 Produksjon av reiseeffekter og 
salmakerartikler 

15.120 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 
sted 

15.200 Produksjon av skotøy 19.300 Produksjon av skotøy 
16.100 Saging, høvling og impregnering av tre 02.011 Avvirking 
16.100 Saging, høvling og impregnering av tre 20.101 Saging og høvling av tre 
16.100 Saging, høvling og impregnering av tre 20.102 Treimpregnering 
16.210 Produksjon av finerplater og andre bygnings- og 

møbelplater av tre 
20.200 Produksjon av finer, kryssfiner, 

lamelltre, sponplater, fiberplater og 
andre bygnings- og møbelplater av tre 

16.220 Produksjon av sammensatte parkettstaver 20.302 Produksjon av bygningsartikler 
16.231 Produksjon av monteringsferdige hus 20.301 Produksjon av monteringsferdige hus 
16.232 Produksjon av bygningsartikler 20.302 Produksjon av bygningsartikler 
16.240 Produksjon av treemballasje 20.400 Produksjon av treemballasje 
16.290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, 

strå og flettematerialer 
19.300 Produksjon av skotøy 

16.290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, 
strå og flettematerialer 

20.510 Produksjon av trevarer ellers 

16.290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, 
strå og flettematerialer 

20.520 Produksjon av varer av kork, strå og 
flettematerialer 

16.290 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, 
strå og flettematerialer 

36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 
sted 

17.110 Produksjon av papirmasse 21.111 Produksjon av mekanisk tremasse 
17.110 Produksjon av papirmasse 21.112 Produksjon av sulfat- og sulfittcellulose
17.120 Produksjon av papir og papp 21.120 Produksjon av papir og papp 
17.210 Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir 

og papp 
21.210 Produksjon av bølgepapp og emballasje 

av papir og papp 
17.220 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og 

toalettartikler av papir 
17.540 Produksjon av tekstiler ellers 

17.220 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og 
toalettartikler av papir 

21.220 Produksjon av husholdnings-, sanitær- 
og toalettartikler av papir 

17.230 Produksjon av kontorartikler av papir 21.230 Produksjon av kontorartikler av papir 
17.230 Produksjon av kontorartikler av papir 22.220 Trykking ellers 
17.240 Produksjon av tapeter 21.240 Produksjon av tapeter 
17.290 Produksjon av varer av papir og papp ellers 21.250 Produksjon av varer av papir og papp 

ellers 
17.290 Produksjon av varer av papir og papp ellers 36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
18.110 Trykking av aviser 22.210 Trykking av aviser 
18.120 Trykking ellers 21.220 Produksjon av husholdnings-, sanitær- 

og toalettartikler av papir 
18.120 Trykking ellers 21.250 Produksjon av varer av papir og papp 

ellers 
18.120 Trykking ellers 22.220 Trykking ellers 
18.130 Ferdiggjøring før trykking og publisering 22.240 Ferdiggjøring før trykking 
18.130 Ferdiggjøring før trykking og publisering 22.250 Annen grafisk produksjon 
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18.140 Bokbinding og tilknyttede tjenester 22.230 Bokbinding 
18.200 Reproduksjon av innspilte opptak 22.310 Reproduksjon av lydopptak 
18.200 Reproduksjon av innspilte opptak 22.320 Reproduksjon av videoopptak 
18.200 Reproduksjon av innspilte opptak 22.330 Reproduksjon av data og programmer 

på EDB-media 
19.100 Produksjon av kullprodukter 23.100 Produksjon av kullprodukter 
19.100 Produksjon av kullprodukter 24.140 Produksjon av andre organiske 

kjemiske råvarer 
19.200 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 10.100 Bryting av steinkull 
19.200 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 10.200 Bryting av brunkull 
19.200 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 10.300 Stikking av torv 
19.200 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 23.200 Produksjon av raffinerte 

petroleumsprodukter 
20.110 Produksjon av industrigasser 24.110 Produksjon av industrigasser 
20.120 Produksjon av fargestoffer og pigmenter 24.120 Produksjon av fargestoffer og 

pigmenter 
20.130 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier  23.300 Produksjon av kjernebrensel 
20.130 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 24.131 Produksjon av karbider 
20.130 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 24.139 Produksjon av uorganiske kjemikalier 

ellers 
20.140 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 15.920 Produksjon av etylalkohol av gjærede 

råvarer 
20.140 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 24.140 Produksjon av andre organiske 

kjemiske råvarer 
20.150 Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og 

vekstjord 
24.150 Produksjon av gjødsel og 

nitrogenforbindelser 
20.160 Produksjon av basisplast 24.160 Produksjon av basisplast 
20.170 Produksjon av syntetisk gummi 24.170 Produksjon av syntetisk gummi 
20.200 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og 

andre landbrukskjemiske produkter 
24.200 Produksjon av plantevern- og 

skadedyrmidler og andre 
landbrukskjemiske produkter 

20.300 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og 
tetningsmidler 

24.301 Produksjon av maling og lakk 

20.300 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og  
tetningsmidler 

24.302 Produksjon av trykkfarger og 
tetningsmidler 

20.410 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og 
polermidler 

24.510 Produksjon av såpe og vaskemidler, 
rense- og polermidler 

20.420 Produksjon av parfyme og toalettartikler 24.510 Produksjon av såpe og vaskemidler, 
rense- og polermidler 

20.420 Produksjon av parfyme og toalettartikler 24.520 Produksjon av parfyme og 
toalettartikler 

20.510 Produksjon av eksplosiver 24.610 Produksjon av eksplosiver 
20.510 Produksjon av eksplosiver 36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
20.520 Produksjon av lim 24.620 Produksjon av lim og gelatin 
20.530 Produksjon av eteriske oljer 24.630 Produksjon av eteriske oljer 
20.590 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt 

annet sted 
24.620 Produksjon av lim og gelatin 

20.590 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt 
annet sted 

24.640 Produksjon av fotokjemiske produkter 

20.590 Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt 
annet sted 

24.660 Produksjon av kjemiske produkter 
ellers 

20.600 Produksjon av kunstfibrer 24.700 Produksjon av kunstfibrer 
21.100 Produksjon av farmasøytiske råvarer 24.410 Produksjon av farmasøytiske råvarer 
21.200 Produksjon av farmasøytiske preparater 23.300 Produksjon av kjernebrensel 
21.200 Produksjon av andre farmasøytiske preparater 24.420 Produksjon av farmasøytiske preparater
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22.110 Produksjon av gummidekk og slanger til 
gummidekk, og regummiering og vulkanisering 
av gummidekk 

25.110 Produksjon av gummidekk og slanger 
til gummidekk 

22.110 Produksjon av gummidekk og slanger til 
gummidekk, og regummiering og vulkanisering 
av gummidekk 

25.120 Regummiering og vulkanisering av 
gummidekk 

22.190 Produksjon av gummiprodukter ellers 19.300 Produksjon av skotøy 
22.190 Produksjon av gummiprodukter ellers 25.130 Produksjon av gummiprodukter ellers 
22.190 Produksjon av gummiprodukter ellers 36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
22.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 25.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 
22.220 Produksjon av plastemballasje 25.220 Produksjon av plastemballasje 
22.230 Produksjon av byggevarer av plast 25.230 Produksjon av byggevarer av plast 
22.230 Produksjon av byggevarer av plast 36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
22.290 Produksjon av plastprodukter ellers 19.300 Produksjon av skotøy 
22.290 Produksjon av plastprodukter ellers 25.240 Produksjon av plastprodukter ellers 
22.290 Produksjon av plastprodukter ellers 36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
23.110 Produksjon av planglass 26.110 Produksjon av planglass 
23.120 Bearbeiding av planglass 26.120 Bearbeiding av planglass 
23.130 Produksjon av emballasje og husholdningsartikler 

av glass og krystall 
26.130 Produksjon av emballasje og 

husholdningsartikler av glass og 
krystall 

23.140 Produksjon av glassfibrer 26.140 Produksjon av glassfibrer 
23.190 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 26.150 Produksjon av teknisk glass og andre 

glassvarer 
23.200 Produksjon av ildfaste produkter 26.260 Produksjon av ildfaste keramiske 

produkter 
23.310 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 26.300 Produksjon av keramiske vegg- og 

gulvfliser 
23.320 Produksjon av murstein, teglstein og andre 

byggevarer av brent leire 
26.400 Produksjon av murstein, teglstein og 

andre byggevarer av brent leire 
23.410 Produksjon av keramiske husholdningsartikler og 

dekorasjonsgjenstander 
26.210 Produksjon av keramiske 

husholdningsartikler og 
dekorasjonsgjenstander 

23.420 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk 
materiale 

26.220 Produksjon av sanitærutstyr av 
keramisk materiale 

23.430 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av 
keramisk materiale 

26.230 Produksjon av isolatorer og 
isoleringsdeler av keramisk materiale 

23.440 Produksjon av andre keramiske produkter for 
teknisk bruk 

26.240 Produksjon av andre keramiske 
produkter for teknisk bruk 

23.490 Produksjon av andre keramiske produkter 26.250 Produksjon av andre keramiske 
produkter 

23.510 Produksjon av sement 26.510 Produksjon av sement 
23.520 Produksjon av kalk og gips 26.520 Produksjon av kalk 
23.520 Produksjon av kalk og gips 26.530 Produksjon av gips 
23.610 Produksjon av betongprodukter for bygge- og 

anleggsvirksomhet 
26.610 Produksjon av betongvarer for bygge- 

og anleggsvirksomhet 
23.620 Produksjon av gipsprodukter for bygge- og 

anleggsvirksomhet 
26.620 Produksjon av gipsvarer for bygge- og 

anleggsvirksomhet 
23.630 Produksjon av ferdigblandet betong 26.630 Produksjon av ferdigblandet betong 
23.640 Produksjon av mørtel 26.640 Produksjon av mørtel 
23.650 Produksjon av fibersement 26.650 Produksjon av fibersement 
23.690 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter 

ellers 
26.660 Produksjon av betong-, sement- og 

gipsprodukter ellers 
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23.700 Hogging og bearbeiding av monument- og 
bygningsstein 

26.700 Hogging og bearbeiding av monument- 
og bygningsstein 

23.910 Produksjon av slipestoffer 26.810 Produksjon av slipestoffer 
23.990 Produksjon av ikke-metallholdige 

mineralprodukter ikke nevnt annet sted 
26.820 Produksjon av ikke-metallholdige 

mineralprodukter ellers 
24.101 Produksjon av jern og stål 27.100 Produksjon av jern og stål samt 

ferrolegeringer 
24.102 Produksjon av ferrolegeringer 27.100 Produksjon av jern og stål samt 

ferrolegeringer 
24.200 Produksjon av andre rør og rørdeler av stål 27.220 Produksjon av andre rør og rørdeler av 

jern og stål 
24.310 Kaldtrekking av stenger og profiler 27.310 Kaldtrekking av stenger og profiler 
24.320 Kaldvalsing av bånd 27.320 Kaldvalsing av bånd 
24.330 Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og 

profiler 
27.330 Kaldvalsing og pressing av profilerte 

plater og profiler 
24.340 Kaldtrekking av tråd 27.340 Trekking av tråd 
24.410 Produksjon av edelmetaller 27.410 Produksjon av edelmetaller 
24.421 Produksjon av primæraluminium 27.421 Produksjon av primæraluminium 
24.422 Produksjon av halvfabrikater av aluminium 27.422 Produksjon av halvfabrikater av 

aluminium 
24.430 Produksjon av bly, sink og tinn 27.430 Produksjon av bly, sink og tinn 
24.440 Produksjon av kobber 27.440 Produksjon av kobber 
24.450 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 27.450 Produksjon av ikke-jernholdige 

metaller ellers 
24.460 Produksjon av kjernebrensel 23.300 Produksjon av kjernebrensel 
24.510 Støping av jern 27.210 Produksjon av rør og rørdeler av 

støpejern 
24.510 Støping av jern 27.510 Støping av jern 
24.520 Støping av stål 27.520 Støping av stål 
24.530 Støping av lettmetaller 27.530 Støping av lettmetaller 
24.540 Støping av andre ikke-jernholdige metaller 27.540 Støping av andre ikke-jernholdige 

metaller  
25.110 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 28.110 Produksjon av metallkonstruksjoner og 

deler 
25.120 Produksjon av dører og vinduer av metall 28.120 Produksjon av bygningsartikler av 

metall 
25.210 Produksjon av radiatorer og kjeler til 

sentralvarmeanlegg 
28.220 Produksjon av radiatorer og kjeler til 

sentralvarmeanlegg 
25.290 Produksjon av andre tanker, cisterner og 

beholdere av metall 
28.210 Produksjon av tanker, cisterner og 

beholdere av metall 
25.300 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til 

sentralvarmeanlegg 
28.300 Produksjon av dampkjeler, unntatt 

kjeler til sentralvarmeanlegg 
25.400 Produksjon av våpen og ammunisjon 29.600 Produksjon av våpen og ammunisjon 
25.500 Smiing, stansing og valsing av metall, og 

pulvermetallurgi 
28.400 Smiing, stansing og valsing av metall. 

Pulvermetallurgi 
25.610 Overflatebehandling av metaller 28.510 Overflatebehandling av metaller 
25.620 Bearbeiding av metaller 28.520 Bearbeiding av metaller 
25.710 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og 

klipperedskaper 
28.610 Produksjon av kjøkkenredskaper og 

skjære- og klipperedskaper 
25.710 Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og 

klipperedskaper 
28.750 Produksjon av metallvarer ellers 

25.720 Produksjon av låser og beslag 28.630 Produksjon av låser og beslag 
25.730 Produksjon av håndverktøy 28.620 Produksjon av håndverktøy 
25.730 Produksjon av håndverktøy 29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 
25.910 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av 

jern og stål 
28.710 Produksjon av stålfat og lignende 

beholdere av jern og stål 
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25.920 Produksjon av emballasje av lettmetall 28.720 Produksjon av emballasje av lettmetall 
25.930 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og 

fjærer 
28.730 Produksjon av varer av metalltråd 

25.930 Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og 
fjærer 

28.740 Produksjon av bolter, skruer, muttere, 
kjetting og fjærer 

25.940 Produksjon av bolter og skruer 28.740 Produksjon av bolter, skruer, muttere, 
kjetting og fjærer 

25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 28.750 Produksjon av metallvarer ellers 
25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 
25.990 Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted 36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 24.660 Produksjon av kjemiske produkter 

ellers 
26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 25.240 Produksjon av plastprodukter ellers 
26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 31.100 Produksjon av elektromotorer, 

generatorer og transformatorer 
26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 

kontrolltavler og paneler 
26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 31.300 Produksjon av isolert ledning og kabel 
26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 32.100 Produksjon av elektronrør og andre 

elektroniske komponenter  
26.110 Produksjon av elektroniske komponenter 32.300 Produksjon av radio- og 

fjernsynsmottakere og apparater og 
utstyr til opptak og gjengivelse av lyd 
og bilde, samt tilhørende varer 

26.120 Produksjon av kretskort 32.100 Produksjon av elektronrør og andre 
elektroniske komponenter  

26.200 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 30.020 Produksjon av datamaskiner og annet 
databehandlingsutstyr 

26.200 Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 32.300 Produksjon av radio- og 
fjernsynsmottakere og apparater og 
utstyr til opptak og gjengivelse av lyd 
og bilde, samt tilhørende varer 

26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 
26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 32.200 Produksjon av radio- og 

fjernsynssendere og apparater til 
linjetelefoni og -telegrafi 

26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 32.300 Produksjon av radio- og 
fjernsynsmottakere og apparater og 
utstyr til opptak og gjengivelse av lyd 
og bilde, samt tilhørende varer 

26.300 Produksjon av kommunikasjonsutstyr 33.200 Produksjon av måle- og 
kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyringsanlegg 

26.400 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk 32.300 Produksjon av radio- og 
fjernsynsmottakere og apparater og 
utstyr til opptak og gjengivelse av lyd 
og bilde, samt tilhørende varer 

26.400 Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk 36.500 Produksjon av spill og leker 
26.510 Produksjon av måle-, kontroll- og 

navigasjonsinstrumenter 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 

26.510 Produksjon av måle-, kontroll- og 
navigasjonsinstrumenter 

33.200 Produksjon av måle- og 
kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyringsanlegg 

26.520 Produksjon av klokker og ur 33.500 Produksjon av klokker og ur 
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26.600 Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk- 
og elektroterapeutisk utstyr 

33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk 
utstyr og ortopediske artikler 

26.700 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk 
utstyr 

33.200 Produksjon av måle- og 
kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyringsanlegg 

26.700 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk 
utstyr 

33.400 Produksjon av optiske instrumenter og 
fotografisk utstyr 

26.800 Produksjon av magnetiske og optiske media 24.650 Produksjon av uinnspilte media 
27.110 Produksjon av elektromotorer, generatorer og 

transformatorer 
31.100 Produksjon av elektromotorer, 

generatorer og transformatorer 
27.110 Produksjon av elektromotorer, generatorer og 

transformatorer 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 

27.120 Produksjon av elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler 

31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler 

27.200 Produksjon av batterier og akkumulatorer 31.400 Produksjon av akkumulatorer, 
tørrelementer og batterier 

27.310 Produksjon av optiske fiberkabler 31.300 Produksjon av isolert ledning og kabel 
27.310 Produksjon av optiske fiberkabler 33.400 Produksjon av optiske instrumenter og 

fotografisk utstyr 
27.320 Produksjon av andre elektroniske og elektriske 

ledninger og kabler 
25.240 Produksjon av plastprodukter ellers 

27.320 Produksjon av andre elektroniske og elektriske 
ledninger og kabler 

31.300 Produksjon av isolert ledning og kabel 

27.320 Produksjon av andre elektroniske og elektriske 
ledninger og kabler 

31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 

27.330 Produksjon av ledningsmateriell 25.240 Produksjon av plastprodukter ellers 
27.330 Produksjon av ledningsmateriell 31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 

kontrolltavler og paneler 
27.330 Produksjon av ledningsmateriell 31.300 Produksjon av isolert ledning og kabel 
27.400 Produksjon av belysningsutstyr 31.500 Produksjon av belysningsutstyr og 

elektriske lamper 
27.400 Produksjon av belysningsutstyr 31.610 Produksjon av elektrisk utstyr til 

motorer og kjøretøyer 
27.400 Produksjon av belysningsutstyr 31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 
27.510 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner 

og -apparater 
29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 

27.510 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner 
og -apparater 

29.710 Produksjon av elektriske 
husholdningsmaskiner og -apparater 

27.520 Produksjon av ikke-elektriske 
husholdningsmaskiner og -apparater 

29.720 Produksjon av ikke-elektriske 
husholdningsmaskiner og -apparater 

27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 29.430 Produksjon av maskinverktøy ikke 
nevnt annet sted 

27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler 

27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 31.300 Produksjon av isolert ledning og kabel 
27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 31.610 Produksjon av elektrisk utstyr til 

motorer og kjøretøyer 
27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 
27.900 Produksjon av annet elektrisk utstyr 32.100 Produksjon av elektronrør og andre 

elektroniske komponenter  
28.110 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt 

motorer til luftfartøyer og motorvogner 
29.111 Produksjon av skipsmotorer 

28.110 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt 
motorer til luftfartøyer og motorvogner 

29.119 Produksjon av motorer og turbiner 
ellers unntatt motorer til luftfartøyer og 
motorvogner 
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28.110 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt 
motorer til luftfartøyer og motorvogner 

34.300 Produksjon av deler og utstyr til 
motorvogner og motorer 

28.120 Produksjon av komponenter til hydraulisk og 
pneumatisk utstyr 

29.120 Produksjon av pumper og kompressorer

28.120 Produksjon av komponenter til hydraulisk og 
pneumatisk utstyr 

29.130 Produksjon av kraner og ventiler 

28.130 Produksjon av pumper og kompressorer ellers 29.120 Produksjon av pumper og kompressorer
28.140 Produksjon av kraner og ventiler ellers 29.130 Produksjon av kraner og ventiler 
28.150 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og 

andre innretninger for kraftoverføring 
29.140 Produksjon av lagre, gir, 

tannhjulsutvekslinger og andre 
innretninger for kraftoverføring 

28.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt 
brennere 

29.210 Produksjon av industri- og 
laboratorieovner 

28.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt 
brennere 

29.710 Produksjon av elektriske 
husholdningsmaskiner og -apparater 

28.210 Produksjon av industri- og laboratorieovner samt 
brennere 

29.720 Produksjon av ikke-elektriske 
husholdningsmaskiner og -apparater 

28.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip 
og båter 

29.221 Produksjon av løfte- og 
håndteringsutstyr til skip og båter 

28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 29.229 Produksjon av løfte- og 
håndteringsutstyr ellers 

28.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers 35.500 Produksjon av transportmidler ellers 
28.230 Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt 

datamaskiner og tilleggsutstyr) 
30.010 Produksjon av kontormaskiner 

28.230 Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt 
datamaskiner og tilleggsutstyr) 

32.300 Produksjon av radio- og 
fjernsynsmottakere og apparater og 
utstyr til opptak og gjengivelse av lyd 
og bilde, samt tilhørende varer 

28.230 Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt 
datamaskiner og tilleggsutstyr) 

36.120 Produksjon av andre møbler for kontor 
og butikk 

28.240 Produksjon av motordrevet håndverktøy 29.410 Produksjon av bærbart, motordrevet 
håndverktøy 

28.250 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, 
unntatt til husholdningsbruk 

29.230 Produksjon av kjøle- og 
ventilasjonsanlegg, unntatt til 
husholdningsbruk 

28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
ikke nevnt annet sted 

29.240 Produksjon av maskiner og utstyr til 
generell bruk ellers 

28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell 
bruk, ikke nevnt annet sted 

29.430 Produksjon av maskinverktøy ikke 
nevnt annet sted 

28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
ikke nevnt annet sted 

29.710 Produksjon av elektriske 
husholdningsmaskiner og -apparater 

28.290 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk 
ikke nevnt annet sted 

33.200 Produksjon av måle- og 
kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyringsanlegg 

28.300 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 29.310 Produksjon av jordbruks- og 
skogbrukstraktorer 

28.300 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 29.320 Produksjon av jordbruks- og 
skogbruksmaskiner og -utstyr ellers 

28.300 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner 29.530 Produksjon av maskiner og utstyr til 
nærings- og nytelsesmiddelindustri 

28.410 Produksjon av maskinverktøy til 
metallbearbeiding 

28.620 Produksjon av håndverktøy 

28.410 Produksjon av maskinverktøy til 
metallbearbeiding 

29.420 Produksjon av annet maskinverktøy til 
metallbearbeiding 

28.410 Produksjon av maskinverktøy til 
metallbearbeiding 

31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 
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28.490 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet 
sted 

28.620 Produksjon av håndverktøy 

28.490 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet 
sted 

29.430 Produksjon av maskinverktøy ikke 
nevnt annet sted 

28.910 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk 
industri 

29.510 Produksjon av maskiner og utstyr til 
metallurgisk industri 

28.920 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 

28.620 Produksjon av håndverktøy 

28.920 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 

29.520 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og 
anleggsvirksomhet 

28.920 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet 

34.100 Produksjon av motorvogner 

28.930 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri 

29.530 Produksjon av maskiner og utstyr til 
nærings- og nytelsesmiddelindustri 

28.940 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, 
konfeksjons- og lærvareindustri 

29.540 Produksjon av maskiner og utstyr til 
tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri

28.940 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, 
konfeksjons- og lærvareindustri 

29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 

28.950 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og 
pappvareindustri 

29.550 Produksjon av maskiner og utstyr til 
papir- og pappvareindustri 

28.950 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og 
pappvareindustri 

29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 

28.960 Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og 
gummiindustri 

29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 

28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet 
sted 

29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 

28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet 
sted 

33.200 Produksjon av måle- og 
kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyringsanlegg 

28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet 
sted 

33.400 Produksjon av optiske instrumenter og 
fotografisk utstyr 

28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet 
sted 

35.300 Produksjon og reparasjon av 
luftfartøyer og romfartøyer 

28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet 
sted 

36.500 Produksjon av spill og leker 

28.990 Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet 
sted 

36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 
sted 

29.100 Produksjon av motorvogner 34.100 Produksjon av motorvogner 
29.200 Produksjon av karosserier og tilhengere 34.200 Produksjon av karosserier og tilhengere
29.310 Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til 

motorvogner  
31.610 Produksjon av elektrisk utstyr til 

motorer og kjøretøyer 
29.320 Produksjon av andre deler og annet utstyr til 

motorvogner 
34.300 Produksjon av deler og utstyr til 

motorvogner og motorer 
29.320 Produksjon av andre deler og annet utstyr til 

motorvogner  
36.110 Produksjon av sittemøbler 

30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn 35.111 Bygging og reparasjon av skip og skrog 
over 100 bruttotonn 

30.111 Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn 36.110 Produksjon av sittemøbler 
30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn 35.113 Bygging og reparasjon av båter under 

100 bruttotonn 
30.112 Bygging av skip under 100 br.tonn 36.110 Produksjon av sittemøbler 
30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler 35.114 Bygging og reparasjon av 

oljeplattformer og moduler 
30.113 Bygging av oljeplattformer og moduler 36.110 Produksjon av sittemøbler 
30.114 Produksjon av annet flytende materiell 35.116 Produksjon av annet flytende materiell 
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30.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip 
over 100 br.tonn 

35.112 Innrednings- og installasjonsarbeid 
utført på skip over 100 bruttotonn 

30.116 Innrednings- og installasjonsarbeid utført på 
borerigger og moduler 

35.115 Innrednings- og installasjonsarbeid 
utført på borerigger og moduler 

30.120 Bygging av fritidsbåter 35.120 Bygging og reparasjon av fritidsbåter 
30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende 

materiell til jernbane og sporvei 
31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 

30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende 
materiell til jernbane og sporvei 

35.201 Produksjon av jernbane- og 
sporvognmateriell 

30.200 Produksjon av lokomotiver og annet rullende 
materiell til jernbane og sporvei 

36.110 Produksjon av sittemøbler 

30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og 
lignende utstyr 

29.600 Produksjon av våpen og ammunisjon 

30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og 
lignende utstyr 

35.300 Produksjon og reparasjon av 
luftfartøyer og romfartøyer 

30.300 Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og 
lignende utstyr 

36.110 Produksjon av sittemøbler 

30.400 Produksjon av militære stridskjøretøyer 29.600 Produksjon av våpen og ammunisjon 
30.910 Produksjon av motorsykler 34.100 Produksjon av motorvogner 
30.910 Produksjon av motorsykler 35.410 Produksjon av  motorsykler 
30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner 35.420 Produksjon av sykler 
30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner 35.430 Produksjon av invalidevogner 
30.920 Produksjon av sykler og invalidevogner 36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
30.990 Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt 

annet sted 
35.500 Produksjon av transportmidler ellers 

31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk 
utstyr og ortopediske artikler 

31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 36.110 Produksjon av sittemøbler 
31.010 Produksjon av kontor- og butikkmøbler 36.120 Produksjon av andre møbler for kontor 

og butikk 
31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 36.110 Produksjon av sittemøbler 
31.020 Produksjon av kjøkkenmøbler 36.130 Produksjon av andre kjøkkenmøbler 
31.030 Produksjon av madrasser 36.150 Produksjon av madrasser 
31.090 Produksjon av møbler ellers 35.500 Produksjon av transportmidler ellers 
31.090 Produksjon av møbler ellers 36.110 Produksjon av sittemøbler 
31.090 Produksjon av møbler ellers 36.140 Produksjon av møbler ellers 
32.110 Preging av mynter og medaljer 36.210 Preging av mynter og medaljer 
32.120 Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende 

artikler 
33.500 Produksjon av klokker og ur 

32.120 Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende 
artikler 

36.220 Produksjon av smykker og varer av 
edle metaller, edelstener og 
halvedelstener 

32.130 Produksjon av bijouteri og lignende artikler 33.500 Produksjon av klokker og ur 
32.130 Produksjon av bijouteri og lignende artikler 36.610 Produksjon av bijouterivarer 
32.200 Produksjon av musikkinstrumenter 36.300 Produksjon av musikkinstrumenter 
32.300 Produksjon av sportsartikler 36.400 Produksjon av sportsartikler 
32.400 Produksjon av spill og leker 36.500 Produksjon av spill og leker 
32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 

instrumenter og utstyr 
17.409 Produksjon av andre tekstilvarer, 

unntatt klær 
32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 

instrumenter og utstyr 
24.420 Produksjon av farmasøytiske preparater

32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

25.130 Produksjon av gummiprodukter ellers 

32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

29.240 Produksjon av maskiner og utstyr til 
generell bruk ellers 
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32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk 
utstyr og ortopediske artikler 

32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

33.200 Produksjon av måle- og 
kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyringsanlegg 

32.500 Produksjon av medisinske og tanntekniske 
instrumenter og utstyr 

33.400 Produksjon av optiske instrumenter og 
fotografisk utstyr 

32.910 Produksjon av koster og børster 36.620 Produksjon av koster og børster 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 18.100 Produksjon av klær av lær 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 18.240 Produksjon av klær og tilbehør ellers 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 19.200 Produksjon av reiseeffekter og 

salmakerartikler 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 20.510 Produksjon av trevarer ellers 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 20.520 Produksjon av varer av kork, strå og 

flettematerialer 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 22.110 Forlegging av bøker 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 25.240 Produksjon av plastprodukter ellers 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 28.750 Produksjon av metallvarer ellers 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk 

utstyr og ortopediske artikler 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 36.400 Produksjon av sportsartikler 
32.990 Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 

sted 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 28.110 Produksjon av metallkonstruksjoner og 

deler 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 28.210 Produksjon av tanker, cisterner og 

beholdere av metall 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 28.220 Produksjon av radiatorer og kjeler til 

sentralvarmeanlegg 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 28.300 Produksjon av dampkjeler, unntatt 

kjeler til sentralvarmeanlegg 
33.110 Reparasjon av bearbeidede  metallprodukter 28.610 Produksjon av kjøkkenredskaper og 

skjære- og klipperedskaper 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 28.620 Produksjon av håndverktøy 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 28.630 Produksjon av låser og beslag 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 28.710 Produksjon av stålfat og lignende 

beholdere av jern og stål 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 28.750 Produksjon av metallvarer ellers 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 29.600 Produksjon av våpen og ammunisjon 
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 34.200 Produksjon av karosserier og tilhengere
33.110 Reparasjon av bearbeidede metallprodukter 35.500 Produksjon av transportmidler ellers 
33.120 Reparasjon av maskiner 29.111 Produksjon av skipsmotorer 
33.120 Reparasjon av maskiner 29.119 Produksjon av motorer og turbiner 

ellers, unntatt motorer til luftfartøyer og 
motorvogner 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.120 Produksjon av pumper og kompressorer
33.120 Reparasjon av maskiner 29.130 Produksjon av kraner og ventiler 
33.120 Reparasjon av maskiner 29.140 Produksjon av lagre, gir, 

tannhjulsutvekslinger og andre 
innretninger for kraftoverføring 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.210 Produksjon av industri- og 
laboratorieovner 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.221 Produksjon av løfte- og 
håndteringsutstyr for skip og båter 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.229 Produksjon av løfte- og 
håndteringsutstyr ellers 
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33.120 Reparasjon av maskiner 29.230 Produksjon av kjøle- og 
ventilasjonsanlegg, unntatt til 
husholdningsbruk 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.240 Produksjon av maskiner og utstyr til 
generell bruk ellers 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.310 Produksjon av jordbruks- og 
skogbrukstraktorer 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.320 Produksjon av jordbruks- og 
skogbruksmaskiner og -utstyr ellers 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.410 Produksjon av bærbart, motordrevet 
håndverktøy 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.420 Produksjon av annet maskinverktøy til 
metallbearbeiding 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.430 Produksjon av maskinverktøy ikke 
nevnt annet sted 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.510 Produksjon av maskiner og utstyr til 
metallurgisk industri 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.520 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og 
anleggsvirksomhet 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.530 Produksjon av maskiner og utstyr til 
nærings- og nytelsesmiddelindustri 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.540 Produksjon av maskiner og utstyr til 
tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri

33.120 Reparasjon av maskiner 29.550 Produksjon av maskiner og utstyr til 
papir- og pappvareindustri 

33.120 Reparasjon av maskiner 29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 
33.120 Reparasjon av maskiner 72.500 Vedlikehold og reparasjon av 

kontormaskiner og datamaskiner 
33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 29.240 Produksjon av maskiner og utstyr til 

generell bruk ellers 
33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 31.100 Produksjon av elektromotorer, 

generatorer og transformatorer 
33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 
33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 32.100 Produksjon av elektronrør og andre 

elektroniske komponenter  
33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 32.300 Produksjon av radio- og 

fjernsynsmottakere og apparater og 
utstyr til opptak og gjengivelse av lyd 
og bilde, samt tilhørende varer 

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk 
utstyr og ortopediske artikler 

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 33.200 Produksjon av måle- og 
kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyringsanlegg 

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 33.400 Produksjon av optiske instrumenter og 
fotografisk utstyr 

33.130 Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr 33.500 Produksjon av klokker og ur 
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 29.710 Produksjon av elektriske 

husholdningsmaskiner og -apparater 
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 31.100 Produksjon av elektromotorer, 

generatorer og transformatorer 
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 

kontrolltavler og paneler 
33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 31.620 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 
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33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk 
utstyr og ortopediske artikler 

33.140 Reparasjon av elektrisk utstyr 33.200 Produksjon av måle- og 
kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyringsanlegg 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 35.111 Bygging og reparasjon av skip og skrog 
over 100 bruttotonn 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 35.112 Innrednings- og installasjonsarbeid 
utført på skip over 100 bruttotonn 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 35.113 Bygging og reparasjon av båter under 
100 bruttotonn 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 35.114 Bygging og reparasjon av 
oljeplattformer og moduler 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 35.115 Innrednings- og installasjonsarbeid 
utført på borerigger og moduler 

33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 35.116 Produksjon av annet flytende materiell 
33.150 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 35.120 Bygging og reparasjon av fritidsbåter 
33.160 Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og 

romfartøyer 
35.300 Produksjon og reparasjon av 

luftfartøyer og romfartøyer 
33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre 

transportmidler  
35.202 Reparasjon av jernbane- og 

sporvognmateriell 
33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre 

transportmidler  
35.430 Produksjon av invalidevogner 

33.170 Reparasjon og vedlikehold av andre 
transportmidler  

35.500 Produksjon av transportmidler ellers 

33.190 Reparasjon av annet utstyr 17.409 Produksjon av andre tekstilvarer, 
unntatt klær 

33.190 Reparasjon av annet utstyr 17.520 Produksjon av tauverk og nett 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 17.540 Produksjon av tekstiler ellers 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 20.400 Produksjon av treemballasje 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 20.510 Produksjon av trevarer ellers 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 25.130 Produksjon av gummiprodukter ellers 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 25.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 26.150 Produksjon av teknisk glass og andre 

glassvarer 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 26.400 Produksjon av murstein, teglstein og 

andre byggevarer av brent leire 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 26.810 Produksjon av slipestoffer 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 36.300 Produksjon av musikkinstrumenter 
33.190 Reparasjon av annet utstyr 36.500 Produksjon av spill og leker 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 25.210 Produksjon av halvfabrikater av plast 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 25.230 Produksjon av byggevarer av plast 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 26.150 Produksjon av teknisk glass og andre 

glassvarer 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 26.400 Produksjon av murstein, teglstein og 

andre byggevarer av brent leire 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 26.810 Produksjon av slipestoffer 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.120 Produksjon av pumper og kompressorer
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.130 Produksjon av kraner og ventiler 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.140 Produksjon av lagre, gir, 

tannhjulsutvekslinger og andre 
innretninger for kraftoverføring 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.210 Produksjon av industri- og 
laboratorieovner 
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33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.230 Produksjon av kjøle- og 
ventilasjonsanlegg, unntatt til 
husholdningsbruk 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.240 Produksjon av maskiner og utstyr til 
generell bruk ellers 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.420 Produksjon av annet maskinverktøy til 
metallbearbeiding 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.430 Produksjon av maskinverktøy ikke 
nevnt annet sted 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.510 Produksjon av maskiner og utstyr til 
metallurgisk industri 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.520 Produksjon av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og 
anleggsvirksomhet 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.530 Produksjon av maskiner og utstyr til 
nærings- og nytelsesmiddelindustri 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.540 Produksjon av maskiner og utstyr til 
tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.550 Produksjon av maskiner og utstyr til 
papir- og pappvareindustri 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 29.560 Produksjon av spesialmaskiner ellers 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 30.010 Produksjon av kontormaskiner 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 31.200 Produksjon av elektriske fordelings- og 

kontrolltavler og paneler 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 32.100 Produksjon av elektronrør og andre 

elektroniske komponenter  
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 33.100 Produksjon av medisinsk og kirurgisk 

utstyr og ortopediske artikler 
33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 33.200 Produksjon av måle- og 

kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyringsanlegg 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 33.300 Produksjon av industrielle 
prosesstyringsanlegg 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 33.400 Produksjon av optiske instrumenter og 
fotografisk utstyr 

33.200 Installasjon av industrimaskiner og -utstyr 36.630 Industriproduksjon ikke nevnt annet 
sted 

35.111 Produksjon av elektrisitet fra vannkraft 40.110 Produksjon av elektrisitet 
35.112 Produksjon av elektrisitet fra vindkraft 40.110 Produksjon av elektrisitet 
35.113 Produksjon av elektrisitet fra biobrensel, 

avfallsforbrenning og deponigass 
40.110 Produksjon av elektrisitet 

35.114 Produksjon av elektrisitet fra naturgass 40.110 Produksjon av elektrisitet 
35.119 Produksjon av elektrisitet ellers 40.110 Produksjon av elektrisitet 
35.120 Overføring av elektrisitet 40.120 Overføring av elektrisitet 
35.130 Distribusjon av elektrisitet 40.130 Distribusjon og handel med elektrisitet 
35.140 Handel med elektrisitet 40.130 Distribusjon og handel med elektrisitet 
35.210 Produksjon av gass 40.210 Produksjon av gass 
35.220 Distribusjon av gass gjennom ledningsnett 40.220 Distribusjon og handel med gass 

gjennom ledningsnett 
35.230 Handel med gass gjennom ledningsnett 40.220 Distribusjon og handel med gass 

gjennom ledningsnett 
35.300 Damp- og varmtvannsforsyning 40.300 Damp- og varmvannsforsyning 
36.000 Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann 41.000 Oppsamling, rensing og distribusjon av 

vann 
37.000 Oppsamling og behandling av avløpsvann 90.010 Oppsamling og behandling av 

avløpsvann 
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38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall 90.020 Innsamling og håndtering av annet 
avfall 

38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall  90.030 Ytre renhold, miljørydding, 
miljørensing og lignende virksomhet 

38.120 Innsamling av farlig avfall 23.300 Produksjon av kjernebrensel 
38.120 Innsamling av farlig avfall 40.110 Produksjon av elektrisitet 
38.120 Innsamling av farlig avfall 90.020 Innsamling og håndtering av annet 

avfall 
38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 14.500 Annen bryting og utvinning 
38.210 Behandling og disponering av ikke-farlig avfall 90.020 Innsamling og håndtering av annet 

avfall 
38.220 Behandling og disponering av farlig avfall 23.300 Produksjon av kjernebrensel 
38.220 Behandling og disponering av farlig avfall 90.020 Innsamling og håndtering av annet 

avfall 
38.310 Demontering av vrakede gjenstander 37.100 Gjenvinning av metallholdig avfall og 

skrap 
38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for 

materialgjenvinning 
24.150 Produksjon av gjødsel og 

nitrogenforbindelser 
38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for 

materialgjenvinning 
37.100 Gjenvinning av metallholdig avfall og 

skrap 
38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for 

materialgjenvinning 
37.200 Gjenvinning av ikke-metallholdig 

avfall og skrap 
38.320 Sortering og bearbeiding av avfall for 

materialgjenvinning 
90.020 Innsamling og håndtering av annet 

avfall 
39.000 Miljørydding, miljørensing og lignende 

virksomhet 
90.030 Ytre renhold, miljørydding, 

miljørensing og lignende virksomhet 
41.101 Boligbyggelag 70.111 Boligbyggelag 
41.109 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers 70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom 

ellers 
41.200 Oppføring av bygninger 45.211 Oppføring av bygninger 
41.200 Oppføring av bygninger 45.230 Bygging av veger, flyplasser og 

idrettsanlegg 
42.110 Bygging av veier og motorveier 45.230 Bygging av veger, flyplasser og 

idrettsanlegg 
42.120 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner 45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 
42.120 Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner 45.230 Bygging av veger, flyplasser og 

idrettsanlegg 
42.130 Bygging av bruer og tunneler 45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 
42.210 Bygging av vann- og kloakkanlegg 45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 
42.210 Bygging av vann- og kloakkanlegg 45.240 Bygging av havne- og damanlegg 
42.210 Bygging av vann- og kloakkanlegg 45.250 Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 
42.220 Bygging av anlegg for elektrisitet og 

telekommunikasjon 
45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 

42.910 Bygging av havne- og damanlegg 45.240 Bygging av havne- og damanlegg 
42.990 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted 45.212 Oppføring av andre konstruksjoner 
42.990 Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted 45.230 Bygging av veger, flyplasser og 

idrettsanlegg 
43.110 Riving av bygninger og andre konstruksjoner 45.110 Riving av bygninger og flytting av 

masse 
43.120 Grunnarbeid 45.110 Riving av bygninger og flytting av 

masse 
43.130 Prøveboring 45.120 Prøveboring 
43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 45.310 Elektrisk installasjonsarbeid 
43.210 Elektrisk installasjonsarbeid 45.340 Annen bygginstallasjon 
43.220 VVS-arbeid 45.310 Elektrisk installasjonsarbeid 
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43.220 VVS-arbeid 45.330 VVS-arbeid 
43.290 Annet installasjonsarbeid 45.310 Elektrisk installasjonsarbeid 
43.290 Annet installasjonsarbeid 45.320 Isolasjonsarbeid 
43.290 Annet installasjonsarbeid 45.340 Annen bygginstallasjon 
43.310 Stukkatørarbeid og pussing 45.410 Stukkatørarbeid og pussing 
43.320 Snekkerarbeid 45.420 Snekkerarbeid 
43.330 Gulvlegging og tapetsering 45.430 Gulvlegging og tapetsering 
43.341 Malerarbeid 45.441 Malerarbeid 
43.342 Glassarbeid 45.442 Glassarbeid 
43.390 Annen ferdiggjøring av bygninger 45.450 Annen ferdiggjøring av bygninger 
43.911 Blikkenslagerarbeid 45.221 Blikkenslagerarbeid 
43.919 Takarbeid ellers 45.229 Takarbeid ellers 
43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 45.229 Takarbeid ellers 
43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 45.240 Bygging av havne- og damanlegg 
43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 45.250 Annen spesialisert bygge- og 

anleggsvirksomhet 
43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 45.450 Annen ferdiggjøring av bygninger 
43.990 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 45.500 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner 

med personell 
45.111 Agentur- og engroshandel med biler og lette 

motorvogner, unntatt motorsykler 
50.101 Agentur- og engroshandel med 

motorvogner, unntatt motorsykler 
45.112 Detaljhandel med biler og lette motorvogner, 

unntatt motorsykler 
50.102 Detaljhandel med motorvogner, unntatt 

motorsykler 
45.191 Agentur- og engroshandel med andre 

motorvogner, unntatt motorsykler 
50.101 Agentur- og engroshandel med 

motorvogner, unntatt motorsykler 
45.192 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt 

motorsykler 
50.102 Detaljhandel med motorvogner, unntatt 

motorsykler 
45.200 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, 

unntatt motorsykler 
50.200 Vedlikehold og reparasjon av 

motorvogner, unntatt motorsykler 
45.310 Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til 

motorvogner, unntatt motorsykler 
50.301 Agentur- og engroshandel med deler og 

utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler 

45.320 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, 
unntatt motorsykler 

50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til 
motorvogner, unntatt motorsykler 

45.401 Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler 
og utstyr 

50.401 Agentur- og engroshandel med 
motorsykler, deler og utstyr 

45.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr 50.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og 
utstyr 

45.403 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler 50.403 Vedlikehold og reparasjon av 
motorsykler 

46.110 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende 
dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer 

51.110 Agenturhandel med jordbruksråvarer, 
levende dyr, tekstilråvarer og 
innsatsvarer 

46.120 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, 
metaller og industrikjemikalier 

51.120 Agenturhandel med brensel, drivstoff, 
malm, metaller og industrikjemikalier 

46.130 Agenturhandel med tømmer, trelast og 
byggevarer 

51.130 Agenturhandel med tømmer, trelast og 
byggevarer 

46.140 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, 
båter og luftfartøyer 

51.140 Agenturhandel med maskiner, 
produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer 

46.150 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer 
og jernvarer 

51.150 Agenturhandel med møbler, 
husholdningsvarer og jernvarer 

46.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, 
skotøy og lærvarer 

51.160 Agenturhandel med tekstiler, klær, 
skotøy og lærvarer 

46.170 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler 51.170 Agenturhandel med nærings- og 
nytelsesmidler 



 

 329

46.180 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers 51.180 Agenturhandel med spesialisert 
vareutvalg ellers 

46.190 Agenturhandel med bredt vareutvalg 51.190 Agenturhandel med bredt vareutvalg 
46.210 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og 

fôrvarer 
51.210 Engroshandel med korn, såvarer og fôr 

46.210 Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og 
fôrvarer 

51.250 Engroshandel med råtobakk 

46.220 Engroshandel med blomster og planter 51.220 Engroshandel med blomster og planter 
46.230 Engroshandel med levende dyr 51.230 Engroshandel med levende dyr 
46.240 Engroshandel med huder, skinn og lær 51.240 Engroshandel med huder, skinn og lær  
46.310 Engroshandel med frukt og grønnsaker 51.310 Engroshandel med frukt og grønnsaker 
46.310 Engroshandel med frukt og grønnsaker 51.389 Engroshandel med spesialisert utvalg 

av nærings- og nytelsesmidler ikke 
nevnt annet sted 

46.320 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 51.320 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 
46.330 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -

fett 
51.330 Engroshandel med meierivarer, egg, 

matolje og -fett 
46.341 Engroshandel med vin og brennevin 51.341 Engroshandel med vin og brennevin 
46.349 Engroshandel med drikkevarer ellers 51.349 Engroshandel med drikkevarer ellers 
46.350 Engroshandel med tobakksvarer 51.350 Engroshandel med tobakksvarer 
46.360 Engroshandel med sukker, sjokolade og 

sukkervarer 
51.360 Engroshandel med sukker, sjokolade og 

sukkervarer 
46.370 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder 51.370 Engroshandel med kaffe, te, kakao og 

krydder 
46.381 Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 51.381 Engroshandel med fisk og skalldyr 
46.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- 

og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 
51.389 Engroshandel med spesialisert utvalg 

av nærings- og nytelsesmidler ikke 
nevnt annet sted 

46.390 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og 
nytelsesmidler 

51.390 Engroshandel med bredt utvalg av 
nærings- og nytelsesmidler 

46.410 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 51.410 Engroshandel med tekstiler og 
utstyrsvarer 

46.421 Engroshandel med klær 51.421 Engroshandel med klær 
46.422 Engroshandel med skotøy 51.422 Engroshandel med skotøy 
46.431 Engroshandel med elektriske 

husholdningsapparater og -maskiner 
51.432 Engroshandel med elektriske 

husholdningsapparater 
46.432 Engroshandel med radio og fjernsyn 51.433 Engroshandel med radio og fjernsyn 
46.433 Engroshandel med plater, musikk- og 

videokassetter og CD- og DVD-plater 
51.434 Engroshandel med plater, musikk- og 

videokassetter og CD- og DVD-plater 
46.434 Engroshandel med fotoutstyr 51.475 Engroshandel med ur, foto- og optiske 

artikler 
46.435 Engroshandel med optiske artikler 51.475 Engroshandel med ur, foto- og optiske 

artikler 
46.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og 

steintøy 
51.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass 

og steintøy 
46.442 Engroshandel med rengjøringsmidler 51.442 Engroshandel med tapeter og 

rengjøringsmidler 
46.450 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 51.450 Engroshandel med parfyme og 

kosmetikk 
46.460 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 51.460 Engroshandel med sykepleie- og 

apotekvarer 
46.471 Engroshandel med møbler 51.472 Engroshandel med møbler og 

innredningsartikler 
46.472 Engroshandel med gulvtepper 51.473 Engroshandel med gulvbelegg og 

gulvtepper 
46.473 Engroshandel med belysningsutstyr 51.431 Engroshandel med belysningsutstyr 
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46.481 Engroshandel med klokker og ur 51.475 Engroshandel med ur, foto- og optiske 
artikler 

46.482 Engroshandel med gull- og sølvvarer 51.476 Engroshandel med gull- og sølvvarer 
46.491 Engroshandel med bøker, aviser og blader 51.471 Engroshandel med bøker, aviser og 

blader 
46.492 Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer 51.474 Engroshandel med reiseeffekter og 

lærvarer 
46.493 Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr 51.477 Engroshandel med sports- og 

fritidsutstyr, spill og leker 
46.494 Engroshandel med sportsutstyr 51.477 Engroshandel med sports- og 

fritidsutstyr, spill og leker 
46.495 Engroshandel med spill og leker 51.477 Engroshandel med sports- og 

fritidsutstyr, spill og leker 
46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til 

personlig bruk ikke nevnt annet sted 
51.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass 

og steintøy 
46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til 

personlig bruk ikke nevnt annet sted 
51.472 Engroshandel med møbler og 

innredningsartikler 
46.499 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til 

personlig bruk ikke nevnt annet sted 
51.479 Engroshandel med husholdningsvarer 

og varer til personlig bruk ikke nevnt 
annet sted 

46.510 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til 
datamaskiner samt programvare 

51.840 Engroshandel med datamaskiner, 
tilleggsutstyr til datamaskiner samt 
programvare 

46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og 
telekommunikasjonsutstyr samt deler 

51.434 Engroshandel med plater, musikk- og 
videokassetter og CD- og DVD-plater 

46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og 
telekommunikasjonsutstyr samt deler 

51.860 Engroshandel med elektroniske 
komponenter 

46.520 Engroshandel med elektronikkutstyr og 
telekommunikasjonsutstyr samt deler 

51.874 Engroshandel med maskiner og utstyr 
til handel, transport og tjenesteyting 
ellers 

46.610 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk 
og skogbruk 

51.880 Engroshandel med maskiner og utstyr 
til jordbruk og skogbruk 

46.620 Engroshandel med maskinverktøy 51.810 Engroshandel med maskinverktøy 
46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til 

bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- 
og anleggsvirksomhet 

51.820 Engroshandel med maskiner og utstyr 
til bygge- og anleggsvirksomhet 

46.630 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
bergverksdrift, olje og gassutvinning og bygge- 
og anleggsvirksomhet  

51.873 Engroshandel med maskiner og utstyr 
til olje- og gassutvinning, 
bergverksdrift og industri ellers 

46.640 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
tekstilproduksjon 

51.830 Engroshandel med maskiner og utstyr 
til tekstilproduksjon 

46.650 Engroshandel med kontormøbler 51.850 Engroshandel med maskiner og utstyr 
til kontor ellers 

46.660 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor 
ellers 

51.850 Engroshandel med maskiner og utstyr 
til kontor ellers 

46.660 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor 
ellers 

52.485 Butikkhandel med datamaskiner, 
kontormaskiner og 
telekommunikasjonsutstyr 

46.691 Engroshandel med maskiner og utstyr til 
kraftproduksjon og installasjon 

51.871 Engroshandel med maskiner og utstyr 
til kraftproduksjon og installasjon 

46.692 Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap 51.872 Engroshandel med skipsutstyr og 
fiskeredskap 

46.693 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri 
ellers 

51.873 Engroshandel med maskiner og utstyr 
til olje- og gassutvinning, 
bergverksdrift og industri ellers 
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46.694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, 
transport og tjenesteyting ellers 

51.874 Engroshandel med maskiner og utstyr 
til handel, transport og tjenesteyting 
ellers 

46.710 Engroshandel med drivstoff og brensel 51.510 Engroshandel med drivstoff og brensel 
46.720 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 51.520 Engroshandel med metaller og 

metallholdig malm 
46.731 Engroshandel med tømmer 51.531 Engroshandel med tømmer 
46.732 Engroshandel med trelast 51.532 Engroshandel med trelast 
46.733 Engroshandel med fargevarer 51.533 Engroshandel med fargevarer 
46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet 

sted 
51.442 Engroshandel med tapeter og 

rengjøringsmidler 
46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet 

sted 
51.473 Engroshandel med gulvbelegg og 

gulvtepper 
46.739 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet 

sted 
51.539 Engroshandel med byggevarer ikke 

nevnt annet sted 
46.740 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og 

oppvarmingsutstyr 
51.540 Engroshandel med jernvarer, rør-

leggerartikler og oppvarmingsutstyr 
46.750 Engroshandel med kjemiske produkter 51.550 Engroshandel med kjemiske produkter 
46.761 Engroshandel med papir og papp 51.561 Engroshandel med papir og papp 
46.769 Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet 

sted 
51.550 Engroshandel med kjemiske produkter 

46.769 Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet 
sted 

51.569 Engroshandel med innsatsvarer ikke 
nevnt annet sted 

46.770 Engroshandel med avfall og skrap 51.570 Engroshandel med avfall og skrap 
46.900 Uspesifisert engroshandel 51.900 Engroshandel ikke nevnt annet sted 
47.111 Butikkhandel med bredt vareutvalg med 

hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 
52.110 Butikkhandel med bredt vareutvalg 

med hovedvekt på nærings- og 
nytelsesmidler 

47.112 Kioskhandel med bredt vareutvalg med 
hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler 

52.110 Butikkhandel med bredt vareutvalg 
med hovedvekt på nærings- og 
nytelsesmidler 

47.190 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 52.120 Butikkhandel med bredt vareutvalg 
ellers 

47.210 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 52.210 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 
47.210 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 52.271 Butikkhandel med helsekost 
47.220 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 52.220 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 
47.230 Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr 52.230 Butikkhandel med fisk og skalldyr 
47.241 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer 52.241 Butikkhandel med bakervarer og 

konditorvarer 
47.242 Butikkhandel med sukkervarer 52.242 Butikkhandel med sjokolade og 

sukkervarer 
47.251 Butikkhandel med vin og brennevin 52.251 Butikkhandel med vin og brennevin 
47.259 Butikkhandel med drikkevarer ellers 52.252 Butikkhandel med drikkevarer ellers 
47.260 Butikkhandel med tobakksvarer 52.260 Butikkhandel med tobakksvarer 
47.291 Butikkhandel med helsekost 52.271 Butikkhandel med helsekost 
47.292 Butikkhandel med kaffe og te 52.272 Butikkhandel med kaffe og te 
47.299 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler 

ikke nevnt annet sted 
52.279 Butikkhandel med nærings- og 

nytelsesmidler ikke nevnt annet sted 
47.300 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 50.500 Detaljhandel med drivstoff til 

motorvogner 
47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til 

datamaskiner 
52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og 

leker 
47.410 Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til 

datamaskiner 
52.485 Butikkhandel med datamaskiner, 

kontormaskiner og 
telekommunikasjonsutstyr 
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47.420 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr 52.485 Butikkhandel med datamaskiner, 
kontormaskiner og 
telekommunikasjonsutstyr 

47.430 Butikkhandel med audio- og videoutstyr 52.451 Butikkhandel med elektriske 
husholdningsapparater, radio og 
fjernsyn 

47.510 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 52.410 Butikkhandel med tekstiler og 
utstyrsvarer 

47.521 Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, 
fargevarer og andre byggevarer 

52.461 Butikkhandel med bredt utvalg av 
jernvarer, fargevarer og andre 
byggevarer 

47.522 Butikkhandel med jernvarer 52.462 Butikkhandel med jernvarer 
47.523 Butikkhandel med fargevarer 52.463 Butikkhandel med fargevarer 
47.524 Butikkhandel med trelast 52.464 Butikkhandel med trelast 
47.529 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet 

sted 
52.469 Butikkhandel med byggevarer ikke 

nevnt annet sted 
47.531 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg 52.486 Butikkhandel med tapeter og 

gulvbelegg 
47.532 Butikkhandel med tepper 52.487 Butikkhandel med tepper 
47.533 Butikkhandel med gardiner 52.449 Butikkhandel med innredningsartikler 

ikke nevnt annet sted 
47.540 Butikkhandel med elektriske 

husholdningsapparater 
52.451 Butikkhandel med elektriske 

husholdningsapparater, radio og 
fjernsyn 

47.591 Butikkhandel med møbler 52.443 Butikkhandel med møbler 
47.591 Butikkhandel med møbler 52.485 Butikkhandel med datamaskiner, 

kontormaskiner og 
telekommunikasjonsutstyr 

47.592 Butikkhandel med belysningsutstyr 52.441 Butikkhandel med belysningsutstyr 
47.593 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og 

steintøy 
52.442 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass 

og steintøy 
47.594 Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter 52.453 Butikkhandel med musikkinstrumenter 

og noter 
47.599 Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt 

annet sted 
52.449 Butikkhandel med innredningsartikler 

ikke nevnt annet sted 
47.610 Butikkhandel med bøker 52.471 Butikkhandel med bøker og papir 
47.620 Butikkhandel med aviser og papirvarer 52.471 Butikkhandel med bøker og papir 
47.620 Butikkhandel med aviser og papirvarer 52.472 Butikkhandel med aviser og blader 
47.630 Butikkhandel med innspillinger av musikk og 

video 
52.452 Butikkhandel med plater, musikk- og 

videokassetter, CD- og DVD-plater 
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 52.120 Butikkhandel med bredt vareutvalg 

ellers 
47.641 Butikkhandel med sportsutstyr 52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og 

leker 
47.642 Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr 52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og 

leker 
47.650 Butikkhandel med spill og leker 52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og 

leker 
47.710 Butikkhandel med klær 52.420 Butikkhandel med klær 
47.721 Butikkhandel med skotøy 52.431 Butikkhandel med skotøy 
47.722 Butikkhandel med reiseeffekter av lær og 

lærimitasjoner og varer av lær 
52.432 Butikkhandel med reiseeffekter av lær 

og lærimitasjoner og varer av lær 
47.730 Butikkhandel med apotekvarer 52.310 Butikkhandel med apotekvarer 
47.740 Butikkhandel med medisinske og ortopediske 

artikler 
52.320 Butikkhandel med medisinske og 

ortopediske artikler 
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47.750 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 52.330 Butikkhandel med kosmetikk og 
toalettartikler 

47.761 Butikkhandel med blomster og planter 52.484 Butikkhandel med blomster og planter 
47.762 Butikkhandel med kjæledyr og fôr til kjæledyr 52.489 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 
47.771 Butikkhandel med ur og klokker 52.481 Butikkhandel med ur, foto- og optiske 

artikler 
47.772 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 52.482 Butikkhandel med gull- og sølvvarer 
47.781 Butikkhandel med fotoutstyr  52.481 Butikkhandel med ur, foto- og optiske 

artikler 
47.782 Butikkhandel med optiske artikler 52.481 Butikkhandel med ur, foto- og optiske 

artikler 
47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og 

leker 
47.789 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 52.489 Butikkhandel ikke nevnt annet sted 
47.791 Butikkhandel med antikviteter 52.501 Butikkhandel med antikviteter 
47.792 Butikkhandel med brukte klær 52.502 Butikkhandel med brukte klær 
47.799 Butikkhandel med brukte varer ellers 52.509 Butikkhandel med brukte varer ellers 
47.799 Butikkhandel med brukte varer ellers 52.630 Detaljhandel utenom butikk ellers 
47.810 Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og 

tobakksvarer 
52.620 Torghandel 

47.820 Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og 
utstyrsvarer 

52.620 Torghandel 

47.890 Torghandel med andre varer 52.620 Torghandel 
47.911 Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg 52.611 Postordrehandel med bredt vareutvalg 
47.912 Postordre-/Internetthandel med tekstiler, 

utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og 
lærvarer 

52.612 Postordrehandel med tekstiler, 
utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter 
og lærvarer 

47.913 Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, 
kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler 

52.613 Postordrehandel med belysningsutstyr, 
kjøkkenutstyr, møbler og 
innredningsartikler 

47.914 Postordre-/Internetthandel med elektriske 
husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, 
kassetter og musikkinstrumenter 

52.614 Postordrehandel med elektriske 
husholdningsapparater, radio, fjernsyn, 
plater, kassetter og musikkinstrumenter 

47.915 Postordre-/Internetthandel med bøker, papir, 
aviser og blader 

52.615 Postordrehandel med bøker, papir, 
aviser og blader 

47.916 Postordre-/Internetthandel med IKT-utstyr 52.619 Postordrehandel med annet spesialisert 
vareutvalg 

47.917 Postordre-/Internetthandel med helsekost 52.619 Postordrehandel med annet spesialisert 
vareutvalg 

47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert 
vareutvalg 

52.619 Postordrehandel med annet spesialisert 
vareutvalg 

47.919 Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert 
vareutvalg 

52.630 Detaljhandel utenom butikk ellers 

47.990 Detaljhandel utenom utsalgssted ellers 52.630 Detaljhandel utenom butikk ellers 
49.100 Passasjertransport med jernbane 60.100 Jernbanetransport 
49.200 Godstransport med jernbane 60.100 Jernbanetransport 
49.311 Rutebiltransport i by- og forstadsområde 60.211 Rutebiltransport 
49.312 Transport med sporveis- og forstadsbane 60.212 Transport med sporveis- og 

forstadsbane 
49.320 Drosjebiltransport 60.220 Drosjebiltransport 
49.391 Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde 60.211 Rutebiltransport 
49.392 Turbiltransport 60.230 Landtransport med passasjerer ellers 
49.393 Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser 60.213 Transport med taubaner og kabelbaner 
49.410 Godstransport på vei 60.240 Godstransport på vei 
49.420 Flyttetransport 60.240 Godstransport på vei 
49.500 Rørtransport 60.300 Rørtransport 
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50.101 Utenriks sjøfart med passasjerer  61.101 Utenriks sjøfart 
50.102 Innenlandske kystruter med passasjerer 61.104 Innenlandske kystruter 
50.109 Kysttrafikk ellers med passasjerer 61.109 Kysttrafikk i Norge ellers 
50.201 Utenriks sjøfart med gods 61.101 Utenriks sjøfart 
50.202 Innenriks sjøfart med gods 61.103 Innenriks godstransport 
50.203 Slepebåter  61.106 Slepebåter og forsyningsskip på 

norskekysten 
50.204 Forsyning og andre sjøtransporttjenester for 

offshore 
61.106 Slepebåter og forsyningsskip på 

norskekysten 
50.300 Passasjertransport på elver og innsjøer 61.200 Transport på elver og innsjøer 
50.400 Godstransport på elver og innsjøer 61.200 Transport på elver og innsjøer 
51.100 Lufttransport med passasjerer 62.100 Ruteflyging 
51.100 Lufttransport med passasjerer 62.200 Annen flyging 
51.210 Lufttransport med gods 62.100 Ruteflyging 
51.210 Lufttransport med gods 62.200 Annen flyging 
51.220 Romfart 62.300 Romfart 
52.100 Lagring 63.120 Lagring 
52.211 Drift av gods- og transportsentraler 63.211 Drift av gods- og transportsentraler 
52.212 Drift av parkeringsplasser og parkeringshus 63.212 Drift av parkeringsplasser og 

parkeringshus 
52.213 Drift av bomstasjoner 63.213 Drift av bomstasjoner 
52.214 Drift av taxisentraler og annen formidling av 

persontransport 
63.211 Drift av gods- og transportsentraler 

52.215 Tjenester tilknyttet drift av rørledninger 11.200 Tjenester tilknyttet olje- og 
gassutvinning 

52.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers 50.200 Vedlikehold og reparasjon av 
motorvogner, unntatt motorsykler 

52.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers 60.100 Jernbanetransport 
52.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers 63.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers 
52.221 Drift av havne- og kaianlegg 63.221 Drift av havne- og kaianlegg 
52.222 Redningstjeneste 63.223 Redningstjeneste 
52.223 Forsyningsbaser 63.224 Forsyningsbaser 
52.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers 63.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers 
52.230 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 62.300 Romfart 
52.230 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 63.230 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 
52.240 Lasting og lossing 63.110 Lasting og lossing 
52.291 Spedisjon 63.401 Spedisjon 
52.292 Skipsmegling 63.402 Skipsmegling 
52.293 Flymegling 63.403 Flymegling 
52.299 Transportformidling ellers 63.409 Transportformidling ellers 
53.100 Landsdekkende posttjenester 64.110 Posttjenester 
53.200 Andre post- og budtjenester 64.120 Budtjenester ellers 
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med 

restaurant 
55.101 Drift av hoteller, pensjonater og 

moteller med restaurant 
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten 

restaurant 
55.102 Drift av hoteller, pensjonater og 

moteller uten restaurant 
55.201 Drift av vandrerhjem 55.210 Drift av vandrerhjem og turisthytter 
55.202 Drift av ferieleiligheter 55.230 Overnatting ellers 
55.301 Drift av campingplasser 55.220 Drift av campingplasser 
55.302 Drift av turisthytter 55.210 Drift av vandrerhjem og turisthytter 
55.900 Annen overnatting 55.230 Overnatting ellers 
56.101 Drift av restauranter og kafeer 55.301 Drift av restauranter og kafeer 
56.102 Drift av gatekjøkken 55.302 Drift av gatekjøkken, salatbarer og 

pølseboder 
56.210 Cateringvirksomhet 55.520 Cateringvirksomhet 
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56.290 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 55.510 Kantiner drevet som selvstendig 
virksomhet 

56.301 Drift av puber 55.401 Drift av puber 
56.309 Drift av barer ellers 55.402 Drift av kaffe- og tebarer 
58.110 Utgivelse av bøker 22.110 Forlegging av bøker 
58.110 Utgivelse av bøker 72.400 Drift av databaser 
58.120 Utgivelse av kataloger og adresselister 22.110 Forlegging av bøker 
58.120 Utgivelse av kataloger og adresselister 72.400 Drift av databaser 
58.130 Utgivelse av aviser 22.120 Forlegging av aviser 
58.130 Utgivelse av aviser 72.400 Drift av databaser 
58.140 Utgivelse av blader og tidsskrifter 22.130 Forlegging av blader og tidsskrifter 
58.140 Utgivelse av blader og tidsskrifter 72.400 Drift av databaser 
58.190 Forlagsvirksomhet ellers 22.150 Forlagsvirksomhet ellers 
58.190 Forlagsvirksomhet ellers 22.220 Trykking ellers 
58.190 Forlagsvirksomhet ellers 72.400 Drift av databaser 
58.210 Utgivelse av programvare for dataspill 72.210 Utvikling av standard programvare 
58.210 Utgivelse av programvare for dataspill 72.400 Drift av databaser 
58.290 Utgivelse av annen programvare 72.210 Utvikling av standard programvare 
58.290 Utgivelse av annen programvare 72.400 Drift av databaser 
59.110 Produksjon av film, video og 

fjernsynsprogrammer 
92.110 Film- og videoproduksjon 

59.110 Produksjon av film, video og 
fjernsynsprogrammer 

92.200 Radio og fjernsyn 

59.120 Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video 
og fjernsynsprogrammer 

92.110 Film- og videoproduksjon 

59.120 Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video 
og fjernsynsprogrammer 

92.200 Radio og fjernsyn 

59.130 Distribusjon av film, video og 
fjernsynsprogrammer 

92.120 Distribusjon av film og video 

59.140 Filmframvisning 92.130 Filmframvisning 
59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 22.140 Forlegging av lydopptak 
59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 74.879 Annen forretningsmessig tjenesteyting 

ikke nevnt annet sted 
59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 92.110 Film- og videoproduksjon 
59.200 Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak 92.200 Radio og fjernsyn 
60.100 Radiokringkasting 72.400 Drift av databaser 
60.100 Radiokringkasting 92.200 Radio og fjernsyn 
60.200 Fjernsynskringkasting 64.240 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers 
60.200 Fjernsynskringkasting 72.400 Drift av databaser 
60.200 Fjernsynskringkasting 92.200 Radio og fjernsyn 
61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 64.210 Operatørvirksomhet på fasttelefoni 
61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 64.230 Operatørvirksomhet på Internett 
61.100 Kabelbasert telekommunikasjon 64.240 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers 
61.200 Trådløs telekommunikasjon 64.220 Operatørvirksomhet på mobiltelefoni 
61.200 Trådløs telekommunikasjon 64.240 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers 
61.300 Satellittbasert telekommunikasjon 64.240 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers 
61.900 Telekommunikasjon ellers 64.230 Operatørvirksomhet på Internett 
61.900 Telekommunikasjon ellers 64.240 Telekommunikasjonsvirksomhet ellers 
62.010 Programmeringstjenester 72.220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet 

system- og programvare 
62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet 

informasjonsteknologi 
72.100 Konsulentvirksomhet tilknyttet 

maskinvare 
62.020 Konsulentvirksomhet tilknyttet 

informasjonsteknologi 
72.220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet 

system- og programvare 
62.030 Forvaltning og drift av IT-systemer 72.300 Databehandling 



 

 336

62.090 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 72.220 Annen konsulentvirksomhet tilknyttet 
system- og programvare 

62.090 Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi 72.600 Annen databehandlingsvirksomhet 
63.110 Databehandling, datalagring og tilknyttede 

tjenester 
72.300 Databehandling 

63.110 Databehandling, datalagring og tilknyttede 
tjenester 

72.400 Drift av databaser 

63.120 Drift av web-portaler 72.400 Drift av databaser 
63.910 Nyhetsbyråer 92.400 Nyhetsbyråer 
63.990 Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted 74.879 Annen forretningsmessig tjenesteyting 

ikke nevnt annet sted 
64.110 Sentralbankvirksomhet 65.110 Sentralbankvirksomhet 
64.190 Bankvirksomhet ellers 65.120 Bankvirksomhet ellers 
64.201 Finansielle holdingselskaper 65.239 Annen verdipapirforvaltning 
64.202 Ikke-finansielle holdingselskaper 74.150 Ledelse av holdingselskaper 
64.301 Verdipapirfond 65.231 Aksje-, obligasjons-, pengemarkeds- og 

høyrentefond 
64.302 Investeringsselskaper og lignende 65.238 Porteføljeinvesteringer 
64.303 Porteføljeinvesteringsselskaper 65.238 Porteføljeinvesteringer 
64.304 Skatteberettigede investeringsselskaper 65.238 Porteføljeinvesteringer 
64.305 Fond/legater opprettet for veldedige og 

allmennyttige formål, men som selv ikke fordeler 
støtte  

80.425 Fond/legat som støtter 
undervisningsformål 

64.305 Fond/legater opprettet for veldedige og 
allmennyttige formål, men som selv ikke fordeler 
støtte 

85.340 Fond/legat som støtter sosiale formål 

64.309 Annen verdipapirforvaltning 65.239 Annen verdipapirforvaltning 
64.910 Finansiell leasing 65.210 Finansiell leasing 
64.920 Annen kredittgiving 65.220 Annen kredittgiving 
64.990 Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet 

sted 
65.239 Annen verdipapirforvaltning 

65.110 Livsforsikring 66.010 Livsforsikring 
65.120 Skadeforsikring 66.030 Skadeforsikring 
65.300 Pensjonskasser 66.020 Pensjonskasse 
66.110 Administrasjon av finansmarkeder 67.110 Administrasjon av finansmarkeder 
66.120 Verdipapirmegling 67.120 Fonds- og aksjemekling 
66.190 Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet 67.130 Hjelpevirksomhet for finansiell 

tjenesteyting ellers 
66.210 Risiko- og skadevurdering 67.200 Hjelpevirksomhet for forsikring og 

pensjonskasser 
66.220 Forsikringsformidling 67.200 Hjelpevirksomhet for forsikring og 

pensjonskasser 
66.290 Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet 

og pensjonskasser 
67.200 Hjelpevirksomhet for forsikring og 

pensjonskasser 
66.300 Fondsforvaltningsvirksomhet 67.120 Fonds- og aksjemekling 
68.100 Kjøp og salg av egen fast eiendom 70.120 Kjøp og salg av egen fast eiendom 
68.201 Borettslag 70.201 Borettslag 
68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers 70.202 Utleie av egen fast eiendom ellers 
68.310 Eiendomsmegling 70.310 Eiendomsmekling 
68.320 Eiendomsforvaltning 70.321 Eiendomsforvaltning 
69.100 Juridisk tjenesteyting 74.110 Juridisk tjenesteyting 
69.201 Regnskap og bokføring 74.121 Regnskap og bokføring 
69.202 Revisjon 74.122 Revisjon 
69.203 Skatterådgiving 74.123 Skatterådgiving 
70.100 Hovedkontortjenester 74.150 Ledelse av holdingselskaper 
70.210 PR og kommunikasjonstjenester 74.140 Bedriftsrådgiving 
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70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ 
rådgiving 

05.011 Hav- og kystfiske 

70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ 
rådgiving 

05.012 Hvalfangst 

70.220 Bedriftsrådgiving og annen administrativ 
rådgiving 

05.013 Ferskvannsfiske 

70.220 Bedriftsrådgivning og annen administrativ 
rådgiving 

74.140 Bedriftsrådgiving 

71.111 Plan- og reguleringsarbeid 74.201 Arkitektvirksomhet 
71.112 Arkitekttjenester vedrørende byggverk 74.201 Arkitektvirksomhet 
71.113 Landskapsarkitekttjenester 74.201 Arkitektvirksomhet 
71.121 Byggeteknisk konsulentvirksomhet 74.202 Byggeteknisk konsulentvirksomhet 
71.122 Geologiske undersøkelser 74.203 Geologiske undersøkelser 
71.129 Annen teknisk konsulentvirksomhet 74.209 Annen teknisk konsulentvirksomhet 
71.200 Teknisk prøving og analyse 74.300 Teknisk prøving og analyse 
72.110 Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi 73.100 Forskning og utviklingsarbeid innen 

naturvitenskap og teknikk 
72.190 Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen 

naturvitenskap og teknikk 
73.100 Forskning og utviklingsarbeid innen 

naturvitenskap og teknikk 
72.200 Forskning og utviklingsarbeid innen 

samfunnsvitenskap og humanistiske fag 
73.100 Forskning og utviklingsarbeid innen 

naturvitenskap og teknikk 
72.200 Forskning og utviklingsarbeid innen 

samfunnsvitenskap og humanistiske fag 
73.200 Forskning og utviklingsarbeid innen 

samfunnsvitenskap og humanistiske fag
73.110 Reklamebyråer 74.400 Annonse- og reklamevirksomhet 
73.120 Medieformidlingstjenester 74.400 Annonse- og reklamevirksomhet 
73.200 Markeds- og opinionsundersøkelser 74.130 Markeds- og opinionsundersøkelser 
74.101 Industridesign, produktdesign og annen teknisk 

designvirksomhet 
74.872 Designvirksomhet 

74.102 Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign 74.872 Designvirksomhet 
74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og 

interiørkonsulentvirksomhet 
74.872 Designvirksomhet 

74.103 Interiørarkitekt, interiørdesign og 
interiørkonsulentvirksomhet 

74.873 Interiørarkitekt- og 
interiørkonsulentvirksomhet 

74.200 Fotografvirksomhet 74.810 Fotografvirksomhet 
74.200 Fotografvirksomhet 92.400 Nyhetsbyråer 
74.300 Oversettelses- og tolkevirksomhet 74.852 Oversettingsvirksomhet 
74.901 Takseringsvirksomhet 74.874 Takseringsvirksomhet 
74.902 Modellbyråvirksomhet 74.875 Modellbyråvirksomhet 
74.903 Impresariovirksomhet 74.876 Impresariovirksomhet 
74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 

virksomhet ikke nevnt annet sted 
63.409 Transportformidling ellers 

74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 
virksomhet ikke nevnt annet sted 

74.140 Bedriftsrådgiving 

74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 
virksomhet ikke nevnt annet sted 

74.209 Annen teknisk konsulentvirksomhet 

74.909 Annen faglig, vitenskapelig og teknisk 
virksomhet ikke nevnt annet sted 

74.600 Etterforsking og vakttjenester 

75.000 Veterinærtjenester 85.200 Veterinærtjenester 
77.110 Utleie og leasing av biler og andre lette 

motorvogner 
71.100 Bilutleie 

77.120 Utleie og leasing av lastebiler 71.210 Utleie av annet landtransportmateriell 
77.210 Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 71.400 Utleie av husholdningsvarer og varer til 

personlig bruk 
77.220 Utleie av videofilm, DVD og lignende 71.400 Utleie av husholdningsvarer og varer til 

personlig bruk 
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77.290 Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og 
varer til personlig bruk  

71.400 Utleie av husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk 

77.310 Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr 71.310 Utleie av landbruksmaskiner 
77.320 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner 

og -utstyr 
71.320 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner  

77.330 Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner 71.330 Utleie av kontor- og datamaskiner 
77.340 Utleie og leasing av sjøtransportmateriell 71.220 Utleie av sjøtransportmateriell 
77.350 Utleie og leasing av lufttransportmateriell 71.230 Utleie av lufttransportmateriell 
77.350 Utleie og leasing av lufttransportmateriell 71.400 Utleie av husholdningsvarer og varer til 

personlig bruk 
77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet 

utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 
71.210 Utleie av annet landtransportmateriell 

77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet 
utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 

71.320 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner 

77.390 Utleie og leasing av andre maskiner og annet 
utstyr og materiell ikke nevnt annet sted 

71.340 Utleie av maskiner og utstyr ellers 

77.400 Leasing av immateriell eiendom og lignende 
produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker 

74.879 Annen forretningsmessig tjenesteyting 
ikke nevnt annet sted 

78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft 74.501 Formidling av arbeidskraft 
78.100 Rekruttering og formidling av arbeidskraft 92.729 Fritidsvirksomhet ellers 
78.200 Utleie av arbeidskraft 74.502 Utleie av arbeidskraft 
78.300 Andre personaladministrative tjenester 74.502 Utleie av arbeidskraft 
79.110 Reisebyråvirksomhet 63.301 Reisebyråvirksomhet 
79.120 Reisearrangørvirksomhet 63.303 Reisearrangørvirksomhet 
79.901 Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper 63.302 Turistkontorvirksomhet 
79.902 Guider og reiseledere 63.304 Guider og reiseledere 
79.903 Opplevelses-, arrangements- og 

aktivitetsarrangørvirksomhet 
63.305 Opplevelses-, arrangements- og 

aktivitetsarrangørvirksomhet 
79.903 Opplevelses-, arrangements- og 

aktivitetsarrangørvirksomhet 
92.320 Drift av etablissementer tilknyttet 

kunstnerisk virksomhet 
79.903 Opplevelses-, arrangements- og 

aktivitetsarrangørvirksomhet 
92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 

79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted 63.309 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt 
annet sted 

79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted 92.629 Sport og idrett ellers 
79.909 Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted 92.729 Fritidsvirksomhet ellers 
80.100 Private vakttjenester 74.600 Etterforsking og vakttjenester 
80.200 Tjenester tilknyttet vakttjenester 45.310 Elektrisk installasjonsarbeid 
80.200 Tjenester tilknyttet vakttjenester 74.600 Etterforsking og vakttjenester 
80.300 Etterforsking 74.600 Etterforsking og vakttjenester 
81.101 Vaktmestertjenester 70.322 Vaktmestertjenester 
81.109 Andre kombinerte tjenester tilknyttet 

eiendomsdrift 
70.321 Eiendomsforvaltning 

81.109 Andre kombinerte tjenester tilknyttet 
eiendomsdrift 

75.140 Hjelpetjenester for offentlig 
administrasjon 

81.210 Rengjøring av bygninger 74.700 Rengjøringsvirksomhet 
81.220 Utvendig rengjøring av bygninger og industriell 

rengjøring 
74.700 Rengjøringsvirksomhet 

81.291 Skadedyrkontroll 74.700 Rengjøringsvirksomhet 
81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet 

sted 
74.700 Rengjøringsvirksomhet 

81.299 Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet 
sted 

90.030 Ytre renhold, miljørydding, 
miljørensing og lignende virksomhet 

81.300 Beplantning av hager og parkanlegg 01.410 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. 
Beplantning og vedlikehold av hager og 
parkanlegg 
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82.110 Kombinerte kontortjenester 74.851 Kontorservice 
82.190 Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og 

andre spesialiserte kontortjenester 
64.110 Posttjenester 

82.190 Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og 
andre spesialiserte kontortjenester 

74.851 Kontorservice 

82.201 Telefonvakttjenester  74.860 Callsentertjenester 
82.202 Telefonsalg 74.860 Callsentertjenester 
82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet 74.877 Kongress-, messe- og 

utstillingsvirksomhet 
82.910 Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet 74.871 Inkasso- og 

kredittopplysningsvirksomhet 
82.920 Pakkevirksomhet 74.820 Pakkevirksomhet 
82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt 

annet sted 
74.851 Kontorservice 

82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt 
annet sted 

74.879 Annen forretningsmessig tjenesteyting 
ikke nevnt annet sted 

82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt 
annet sted 

75.130 Offentlig administrasjon tilknyttet 
næringsvirksomhet og arbeidsmarked 

84.110 Generell offentlig administrasjon 75.110 Generell (overordnet) offentlig 
administrasjon og økonomiforvaltning 

84.110 Generell offentlig administrasjon  75.140 Hjelpetjenester for offentlig 
administrasjon 

84.120 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, 
sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og 
miljøvern 

75.120 Offentlig administrasjon tilknyttet 
helsestell, sosial virksomhet, 
undervisning, kirke, kultur og miljøvern

84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet 
næringsvirksomhet og arbeidsmarked 

75.130 Offentlig administrasjon tilknyttet 
næringsvirksomhet og arbeidsmarked 

84.210 Utenrikssaker 75.210 Utenrikssaker 
84.220 Forsvar 75.220 Forsvar 
84.230 Retts- og fengselsvesen 75.230 Retts- og fengselsvesen 
84.240 Politi- og påtalemyndighet 75.240 Politi- og påtalemyndighet 
84.250 Brannvern 75.250 Brannvern 
84.300 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 75.300 Trygdeordninger underlagt offentlig 

forvaltning 
85.100 Førskoleundervisning 80.101 Førskoleundervisning 
85.201 Ordinær grunnskoleundervisning 80.102 Grunnskoleundervisning 
85.202 Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede 80.103 Spesialskoleundervisning for 

funksjonshemmede 
85.203 Kompetansesentra og annen spesialundervisning 80.104 Kompetansesentra og annen 

spesialundervisning 
85.310 Videregående opplæring innen allmennfaglige 

studieretninger 
80.210 Undervisning i allmennfag 

85.320 Videregående opplæring innen tekniske og andre 
yrkesfaglige studieretninger 

80.220 Undervisning i tekniske og andre 
yrkesrettede fag 

85.320 Videregående opplæring innen tekniske og andre 
yrkesfaglige studieretninger 

80.429 Annen undervisning 

85.410 Undervisning ved fagskoler 80.220 Undervisning i tekniske og andre 
yrkesrettede fag 

85.410 Undervisning ved fagskoler 80.429 Annen undervisning 
85.421 Undervisning ved universiteter 80.301 Undervisning ved universiteter 
85.422 Undervisning ved vitenskapelige høgskoler 80.301 Undervisning ved universiteter 
85.423 Undervisning ved statlige høgskoler 80.302 Undervisning ved statlige høgskoler 
85.424 Undervisning ved militære høgskoler 80.303 Undervisning ved militære høgskoler 
85.429 Undervisning ved andre høgskoler 80.309 Undervisning ved andre høgskoler 
85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 80.429 Annen undervisning 
85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 92.622 Sports- og idrettssentre 
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85.510 Undervisning innen idrett og rekreasjon 93.050 Personlig tjenesteyting ellers 
85.521 Kommunal kulturskoleundervisning 80.424 Kommunal musikkskolevirksomhet 
85.522 Undervisning i kunstfag 80.429 Annen undervisning 
85.522 Undervisning i kunstfag 92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 
85.529 Annen undervisning innen kultur 92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 
85.530 Trafikkskoleundervisning 80.410 Trafikkskoleundervisning 
85.591 Folkehøgskoleundervisning 80.421 Folkehøgskoleundervisning 
85.592 Arbeidsmarkedskurs 80.422 Arbeidsmarkedskurs 
85.593 Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs 80.423 Studieforbunds- og frivillige 

organisasjoners kurs 
85.594 Voksenopplæringssentre 80.429 Annen undervisning 
85.595 Timelærervirksomhet 80.429 Annen undervisning 
85.596 Undervisning innen religion 80.429 Annen undervisning 
85.599 Annen undervisning ikke nevnt annet sted 80.429 Annen undervisning 
85.601 Pedagogisk-psykologisk rådgivingstjeneste 80.105 PP-tjenester 
85.609 Andre tjenester tilknyttet undervisning 74.140 Bedriftsrådgiving 
86.101 Alminnelige somatiske sykehus 85.111 Alminnelige somatiske sykehus 
86.102 Somatiske spesialsykehus 85.112 Somatiske spesialsykehus 
86.103 Andre somatiske spesialinstitusjoner 85.115 Andre somatiske spesialinstitusjoner 
86.104 Institusjoner i psykisk helsevern for voksne 85.116 Institusjoner for voksenpsykiatri 
86.105 Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge 85.117 Institusjoner for barne- og 

ungdomspsykiatri 
86.106 Rusmiddelinstitusjoner  85.151 Rusmiddelinstitusjoner innen 

spesialhelsetjenesten 
86.107 Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner 85.114 Rehabiliterings- og 

opptreningsinstitusjoner 
86.211 Allmenn legetjeneste 85.121 Allmenn legetjeneste 
86.212 Somatiske poliklinikker 85.123 Somatiske poliklinikker 
86.221 Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk 

legetjeneste 
85.122 Spesialisert legetjeneste 

86.222 Legetjenester innen psykisk helsevern 85.124 Psykiatrisk legetjeneste 
86.223 Poliklinikker i psykisk helsevern for voksne 85.125 Voksenpsykiatriske poliklinikker 
86.224 Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge 85.126 Barne- og ungdomspsykiatriske 

poliklinikker 
86.225 Rusmiddelpoliklinikker 85.127 Rusmiddelpoliklinikker 
86.230 Tannhelsetjenester 85.130 Tannhelsetjenester 
86.901 Hjemmesykepleie 85.141 Hjemmesykepleie 
86.902 Fysioterapitjenester 85.114 Rehabiliterings- og 

opptreningsinstitusjoner 
86.902 Fysioterapitjeneste 85.142 Fysioterapitjeneste 
86.903 Skole- og helsestasjonstjeneste 85.143 Skole- og helsestasjonstjeneste 
86.904 Annen forebyggende helsetjeneste 85.144 Annen forebyggende helsetjeneste 
86.905 Klinisk psykologtjeneste 85.145 Klinisk psykologtjeneste 
86.906 Medisinske laboratorietjenester 85.146 Medisinske laboratorier 
86.907 Ambulansetjenester 85.147 Ambulansetjenester 
86.909 Andre helsetjenester 85.149 Andre helsetjenester 
87.101 Somatiske spesialsykehjem 85.113 Somatiske spesialsykehjem 
87.102 Somatiske sykehjem 85.118 Somatiske sykehjem 
87.201 Psykiatriske sykehjem 85.113 Somatiske spesialsykehjem 
87.202 Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere 85.151 Rusmiddelinstitusjoner innen 

spesialhelsetjenesten 
87.202 Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere 85.312 Institusjoner for rusmisbrukere 
87.203 Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede 85.322 Boliger/bokollektiv for eldre og 

funksjonshemmede med fast tilknyttet 
personell 
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87.301 Aldershjem 85.313 Omsorgsinstitusjoner for eldre og 
funksjonshemmede 

87.302 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med 
fast tilknyttet personell hele døgnet 

85.322 Boliger/bokollektiv for eldre og 
funksjonshemmede med fast tilknyttet 
personell 

87.303 Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med 
fast tilknyttet personell deler av døgnet 

85.322 Boliger/bokollektiv for eldre og 
funksjonshemmede med fast tilknyttet 
personell 

87.304 Avlastningsboliger/ -institusjoner 85.313 Omsorgsinstitusjoner for eldre og 
funksjonshemmede 

87.305 Barneboliger 85.313 Omsorgsinstitusjoner for eldre og 
funksjonshemmede 

87.901 Institusjoner innen barne- og ungdomsvern 85.311 Institusjoner innen barne- og 
ungdomsvern 

87.909 Omsorgsinstitusjoner ellers 85.319 Omsorgsinstitusjoner ellers 
88.101 Hjemmehjelp 85.321 Hjemmehjelp 
88.102 Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og 

funksjonshemmede 
85.333 Aktivitetssentra for eldre og 

funksjonshemmede 
88.103 Eldresentre 85.333 Aktivitetssentra for eldre og 

funksjonshemmede 
88.911 Barnehager 85.327 Barnehager 
88.912 Barneparker og dagmammaer 85.328 Barneparker o.l. 
88.913 Skolefritidsordninger 85.331 Skolefritidsordninger 
88.914 Fritidsklubber for barn og ungdom 85.332 Fritidsklubber for barn og ungdom 
88.991 Barneverntjenester 85.323 Barneverntjenester 
88.992 Familieverntjenester 85.325 Familieverntjenester 
88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked 85.334 Arbeidstrening for ordinært 

arbeidsmarked 
88.993 Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked 85.338 Sysselsetting/arbeidstrening under 

helse- og sosialetaten i kommunene 
88.994 Varig tilrettelagt arbeid 85.335 Varig vernet arbeid 
88.994 Varig tilrettelagt arbeid 85.338 Sysselsetting/arbeidstrening under 

helse- og sosialetaten i kommunene 
88.995 Sosiale velferdsorganisasjoner 85.336 Sosiale velferdsorganisasjoner 
88.996 Asylmottak 85.337 Asylmottak 
88.997 Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten 

botilbud 
85.324 Sosialtjenester for rusmisbrukere 

utenfor institusjon 
88.998 Kommunale sosialkontortjenester 85.326 Kommunale sosialkontortjenester 
88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 75.210 Utenrikssaker 
88.999 Andre sosialtjenester uten botilbud 85.339 Andre sosialtjenester utenfor institusjon
90.011 Utøvende kunstnere og 

underholdningsvirksomhet innen musikk 
92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

90.011 Utøvende kunstnere og 
underholdningsvirksomhet innen musikk 

92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 

90.012 Utøvende kunstnere og 
underholdningsvirksomhet innen scenekunst 

92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

90.012 Utøvende kunstnere og 
underholdningsvirksomhet innen scenekunst 

92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 

90.019 Utøvende kunstnere og 
underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted 

92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

90.019 Utøvende kunstnere og 
underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted 

92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 

90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 
90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 92.320 Drift av etablissementer tilknyttet 

kunstnerisk virksomhet 
90.020 Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet 92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 
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90.031 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell 
kunst 

92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

90.032 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk 92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 
90.033 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 

scenekunst 
92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 
litteratur 

92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

90.034 Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen 
litteratur 

92.400 Nyhetsbyråer 

90.039 Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt 
annet sted 

92.310 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 

90.040 Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet 92.320 Drift av etablissementer tilknyttet 
kunstnerisk virksomhet 

91.011 Drift av folkebiblioteker 75.140 Hjelpetjenester for offentlig 
administrasjon 

91.011 Drift av folkebiblioteker 92.510 Drift av biblioteker og arkiver 
91.012 Drift- av fag- og forskningsbiblioteker 75.140 Hjelpetjenester for offentlig 

administrasjon 
91.012 Drift av fag- og forskningsbiblioteker 92.510 Drift av biblioteker og arkiver 
91.013 Drift av arkiver 75.140 Hjelpetjenester for offentlig 

administrasjon 
91.013 Drift av arkiver 92.510 Drift av biblioteker og arkiver 
91.021 Drift av kunst- og kunstindustrimuseer 92.521 Drift av museer 
91.022 Drift av kulturhistoriske museer 92.521 Drift av museer 
91.023 Drift av naturhistoriske museer 92.521 Drift av museer 
91.029 Drift av museer ikke nevnt annet sted 92.521 Drift av museer 
91.030 Drift av historiske steder og bygninger og 

lignende severdigheter 
92.522 Vern av historiske steder og bygninger 

91.040 Drift av botaniske og zoologiske hager og 
naturreservater 

92.530 Drift av botaniske og zoologiske hager 
og naturreservater 

92.000 Lotteri og totalisatorspill 92.710 Lotteri og totalisatorspill 
92.000 Lotteri og totalisatorspill 92.722 Fritidsetablissementer 
93.110 Drift av idrettsanlegg 92.610 Drift av idrettsanlegg 
93.110 Drift av idrettsanlegg 92.622 Sports- og idrettssentre 
93.120 Idrettslag og -klubber 92.621 Idrettslag og -klubber  
93.130 Treningssentre 93.040 Helsestudio-, massasje- og 

solstudiovirksomhet 
93.190 Andre sportsaktiviteter 92.622 Sports- og idrettssentre 
93.190 Andre sportsaktiviteter 92.629 Sport og idrett ellers 
93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker 92.330 Drift av fornøyelsesetablissementer 
93.291 Opplevelsesaktiviteter 92.721 Aktivitets- og opplevelsesselskaper 
93.292 Fritidsetablissement 92.340 Underholdningsvirksomhet ellers 
93.292 Fritidsetablissement 92.722 Fritidsetablissementer 
93.299 Fritidsvirksomhet ellers 92.729 Fritidsvirksomhet ellers 
94.110 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 91.110 Næringslivs- og 

arbeidsgiverorganisasjoner 
94.120 Yrkessammenslutninger 91.120 Yrkessammenslutninger 
94.200 Arbeidstakerorganisasjoner 91.200 Arbeidstakerorganisasjoner 
94.910 Religiøse organisasjoner 91.310 Religiøse organisasjoner 
94.920 Partipolitiske organisasjoner 91.320 Partipolitiske organisasjoner 
94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke 

nevnt annet sted 
01.500 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt 

og viltstell 
94.991 Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke 

nevnt annet sted 
91.330 Interesseorganisasjoner ellers 

94.992 Fond/legater som støtter veldedige og 
allmennyttige formål 

80.425 Fond/legat som støtter 
undervisningsformål 
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94.992 Fond/legater som støtter veldedige og 
allmennyttige formål 

85.340 Fond/legat som støtter sosiale formål 

95.110 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 30.020 Produksjon av datamaskiner og annet 
databehandlingsutstyr 

95.110 Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr 72.500 Vedlikehold og reparasjon av 
kontormaskiner og datamaskiner 

95.120 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr 32.200 Produksjon av radio- og 
fjernsynssendere og apparater til 
linjetelefoni og -telegrafi 

95.120 Reparasjon av kommunikasjonsutstyr 52.740 Reparasjon av husholdningsvarer og 
varer til personlig bruk ellers 

95.210 Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk 52.720 Reparasjon av elektrisk 
husholdningsutstyr, radio og fjernsyn 

95.220 Reparasjon av husholdningsvarer og 
hageredskaper 

29.320 Produksjon av jordbruks- og 
skogbruksmaskiner og -utstyr ellers 

95.220 Reparasjon av husholdningsvarer og 
hageredskaper 

52.720 Reparasjon av elektrisk 
husholdningsutstyr, radio og fjernsyn 

95.230 Reparasjon av skotøy og lærvarer 52.710 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer
95.230 Reparasjon av skotøy og lærvarer 52.740 Reparasjon av husholdningsvarer og 

varer til personlig bruk ellers 
95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning 36.110 Produksjon av sittemøbler 
95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning 36.130 Produksjon av andre kjøkkenmøbler 
95.240 Reparasjon av møbler og boliginnredning 36.140 Produksjon av møbler ellers 
95.250 Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer 52.730 Reparasjon av gull- og sølvvarer 
95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer 

til personlig bruk  
17.409 Produksjon av andre tekstilvarer, 

unntatt klær 
95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer 

til personlig bruk 
36.300 Produksjon av musikkinstrumenter 

95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer 
til personlig bruk  

36.400 Produksjon av sportsartikler 

95.290 Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer 
til personlig bruk  

52.740 Reparasjon av husholdningsvarer og 
varer til personlig bruk ellers 

96.010 Vaskeri- og renserivirksomhet 93.010 Vaskeri- og renserivirksomhet 
96.020 Frisering og annen skjønnhetspleie 93.020 Frisering og annen skjønnhetspleie 
96.030 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av 

kirkegårder og krematorier 
93.030 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av 

kirkegårder og krematorier 
96.040 Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk 

velvære 
93.040 Helsestudio-, massasje- og 

solstudiovirksomhet 
96.090 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 52.740 Reparasjon av husholdningsvarer og 

varer til personlig bruk ellers 
96.090 Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 93.050 Personlig tjenesteyting ellers 
97.000 Lønnet arbeid i private husholdninger 95.000 Lønnet arbeid i private husholdninger 
99.000 Internasjonale organisasjoner og organer 99.000 Internasjonale organer og 

organisasjoner 
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