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Forord

Standard for næringsgruppering (5N94) er  først og fremst beregnet for bruk i
offisiell norsk statistikk. Hovedformålet er å gi regler og retningslinjer for
næringsklassifisering og entydige definisjoner av de statistiske enheter.
Næringsklassifiseringen blir på den måten ensartet. Dette er  nødvendig for at
det skal være mulig å sammenlikne og analysere statistiske opplysninger for
avgrensede næringer. Det kan gjelde statistiske data for ulike perioder og
tidspunkt, eller data som er innhentet fra ulike kilder og for ulike formål.

I Statistisk sentralbyrås arbeid med næringsstandarden inngikk  fortløpende
kontakt med brukere av standarden - offentlige instanser, bransjeorganisa-
sjoner, yrkessammenslutninger, interesseorganisasjoner og andre - som en •
viktig del av arbeidet. Det ble lagt særlig vekt på å kartlegge eventuelle
problemer ved forslagene til ny inndeling og i hvilken grad det var nødvendig
å lage undergrupper (5 -siffernivå). Statistisk sentralbyrå fikk også verdifull
hjelp til å finne korrekte norske betegnelser på næringsaktivitetene.

Standard for næringsgruppering (5N94) blir tatt i bruk i Statistisk sentralbyrås
årsstatistikker for 1993, og i korttidsstatistikkene fra 1995 med samtidig
publisering av tilbakegående statistikk fra og med 1993. Nasjonalregnskaps-
statistikken vil innføre ny næringsgruppering f.o.m. publiseringen av tall etter
revidert system tidlig i 1995 og publisere reviderte tallserier for perioden
1988-1994.

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 5N94 foreligge på diskett.

Standard for næringsgruppering vil bli tatt i bruk i Enhetsregisteret, som skal
etableres i regi av Bronnoysundregistrene. Statistisk sentralbyrå anbefaler
derfor at denne standarden også blir tatt i bruk av andre som har behov for
en næringsgruppering.

Førstekonsulent Inger Kvaleng og konsulent Ida Skogvoll har stått for
utarbeidingen av den nye standarden. Ansvarlig seksjonsleder er Jan Furseth,
Seksjon for bedriftsregister.

Statistisk sentralbyrå
Oslo/Kongsvinger, 2. oktober 1994

Svein Longva

Nils Håvard Lund
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Preface

The Standard Industrial Classification (51C94) 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 relate 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 paid attention tc
survey possible problems concerning the proposal of a new classification and
to what extension it was necessary to establish subclasses (5-digit level).
Statistics Norway also received valuable help in finding out correct Norwegiar
terms of industrial activities.

The Standard Industrial Classification (51C94) will be used in Statistics
Norway's annual statistics as for 1993 and in the short-term statistics as from
1995. At the same time comparable short-term statistics will be published
from 1993 onwards. The national account statistics will introduce the new
standard industrial classification system once its figures are published in
accordance with the revised system early in 1995, and publish revised figures
from 1988 to 1994.

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, SIC94 will be available on diskette.

The Standard Industrial Classification will be used by Norway's national
Register of Legal Units, which is in the process of being established under the
auspices of the Brønnøysund registers. Statistics Norway therefore
recommends others in need of a Standard Industrial Classification to adopt
this standard.

Senior Executive Officer Inger Kvaleng and Executive Officer Ida Skogvoll havE
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, 2 October 1994

Svein Longva

Nils Håvard Lund
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1. Innledning
I.1 Bakgrunn
IA grunn av at nye næringer oppstår og fordi
trukturen eller den relative betydning av
læringene endres over tid, må en næringsstandard
'evideres med noen års mellomrom. Et eksempel på
trukturendringer er den kraftige ekspansjonen som
lar funnet sted innen privat og offentlig
jenesteyting de senere år.

1.2 Internasjonale næringsstandarder
3runnlaget for SN94 (Standard for nærings-
;ruppering) er EUs standard NACE Rev.1
:Nomenclature g6n6rale des Activit6s economiques
lans les Communaut6s Europ6enes) og FNs
aandard ISIC Rev.3 (International Standard
ndustrial Classification of all Economic Activities).
qACE Rev.1 har samme struktur eller inndeling som
. SIC Rev.3, men NACE Rev.1 er mer detaljert enn
:SIC Rev.3 på 3. og 4. siffernivå.

:SIC Rev.3, som NACE Rev.1 og 5N94 bygger på, ble
godkjent i 1989. På 1980-tallet ble alle statistiske
aandarder innen økonomisk statistikk som FN har
insvar for, revidert innen en samordnet og helhetlig
mamme. I tillegg til næring gjelder dette ulike
noduktinndelinger og nasjonalregnskapets
nndelinger.

(odesystemet for NACE og ISIC er likt for de to
'Orste siffer. På 3- og 4-siffernivå er kodesystemene

men gjennom å aggregere NACE-grupper vil
m komme fram til ISICs 3- og 4-siffergrupper.

3ifferkoden for SN94 er på 5 siffer. De 4 første
Afrene er identiske med NACE Rev.l. Det 5. sifferet
!tu en norsk oppdeling av 4-siffernivået  i NACE i 67
Iv 503 tilfeller.

3ammenliknet med ISIC Rev.2 er det i ISIC Rev. 3
gitt større plass for tjenestenæringer. Det høyeste
riivået i ISIC Rev.2, 1. suffer, har 9 grupper. I ISIC
key. 3 er høyeste nivå utvidet til 17 grupper i form
Iv en bokstavkode, A - Q. Gruppe 9 i ISIC Rev.2,
Dffentlig og privat tjenesteyting er fordelt på 8 av
bokstavkodene i ISIC Rev.3. Bokstavkoden fram-
kommer ved å aggregere de to første sifferkodene
Dg er ment for internasjonal publisering.

MACE Rev.1 har innført en egen oppsplitting på to
bokstavkoder under næringshovedområdene
bergverksdrift/utvinning og industri. Også disse
kodene er ment for internasjonal publisering.

1.3 EU/EØS forordninger
For de statistiske standarder som FN utarbeider, er
det tale om rekommandasjoner eller anbefalinger til

utforming av de nasjonale standarder. Praksis i
Statistisk sentralbyrå har vært å følge anbefalinger
fra FN.

Innenfor rammen av en avtale om Europeisk
Økonomisk Samarbeid (EØS), er det blitt opprettet
et statistisk samarbeid. Formfilet er å skape et
europeisk statistisk system som vil gi
sammenliknbare oppgaver over utviklingen
innenfor alle områder som omfattes av avtalen.
Gjennom EOS-avtalen har Norge forpliktet seg til A.
følge EUs Rådsforordning av 9. oktober 1990, NACE
Rev. 1, se vedlegg 2.

EU-Kommisjonen og en komité med representanter
fra medlemslandene har ansvaret for at de
nasjonale næringsstandarder bygger på NACE
Rev. 1. Komiteen skal sikre at praksis i koding av
næring mv. i de enkelte land er den samme, bl.a.
skal spørsmål det er tvil om legges fram for
komiteen til avgjørelse.

1.4 Tidligere revisjoner
Standard for næringsgruppering er tidligere blitt
utarbeidet på grunnlag av FNs internasjonale
næringsstandard ISIC (International Standard
Industrial Classification of all Economic Activities).
Den ble første gang publisert i 1948. I 1958 (ISIC
Rev.1) og i 1968 (ISIC Rev.2) ble reviderte
versjoner utgitt av FN. 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 er det ISIC Rev.2 som
har vært utgangspunktet.

1.5 Framtidige revisjoner av SN94
Siden SN94 har NACE Rev.1 som grunnlag, vil det
være nødvendig å foreta endringer i standarden i
samme utstrekning som NACE Rev.1 blir revidert.
Dette innebærer at det med visse mellomrom vil bli
publisert større eller mindre endringer/revisjoner.

1.6 Bruk av SN94
SN94 er i første rekke en statistisk standard. I
praksis vil det si at standarden vil danne grunnlag
for koding av enheter etter viktigste aktivitet i
Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister.
Den er en av de viktigste standardene innenfor
økonomisk statistikk, og vil gjøre det mulig
sammenlikne og analysere statistiske opplysninger
både nasjonalt/internasjonalt og over tid.
Næringsgruppering brukes også i administrative
rutiner.

Ved administrativ bruk er det viktig å være klar over
at standarden er en aktivitetsstandard der enhetene
klassifiseres i henhold til viktigste aktivitet/næring.
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Sekundære aktiviteter vil ikke alltid kunne ga fram
av et statistisk register. Der enheter ikke deles
videre opp, vil all aktivitet klassifiseres sammen i
gruppen for den viktigste aktivitet. Standardens
definisjoner, regler og retningslinjer er tilpasset
dette formal, og kan derfor ikke uten videre
anvendes innenfor områder som tar sikte på å
belyse andre problemstillinger. Hvis en myndighet
ønsker å pålegge virksomheter innen visse næringer
en pliktig funksjon (f.eks. bedriftshelsetjeneste), vil
grupperingene i standarden ikke direkte kunne si
hvilke enheter som skal omfattes av pålegget.

2. Definisjoner og
kriterier for
næringsgruppering

2.1 Definisjon av aktivitet
Hovedformålet med standarden er å gi regler og
retningslinjer for næringsklassifisering og entydige
definisjoner av de statistiske enheter som skal.
klassifiseres. For å oppnå en ensartet nærings-
klassifisering, knyttes kodingen til bedrifts- og
foretaksregisteret. Næringsgruppering vil si at en
grupperer sammen homogene aktiviteter så langt
det er mulig, dvs. en klassifisering av produksjons-
enheter (foretak, bransjeenhet osv.) etter den
økonomiske aktiviteten de utøver. Med aktivitet
menes i denne sammenheng en prosess der ulike
produksjonsfaktorer (råvarer, kapital og arbeids-
kraft) i samspill produserer varer eller tjenester. En
aktivitet kjennetegnes ved produktinnsats (varer og
tjenester), en produksjonsprosess og av de pro-
duktene som framstilles. Aktiviteter bestemmes ved
henvisning til et bestemt nivå i SN94.

2.2 Kriterier for inndelingen i SN94
Ved gruppeinndelingen er det tatt sikte på at to
forhold blir tilfredsstilt. For det første at enheter
som blir gruppert i en gruppe produserer en
vesentlig del av norsk totalproduksjon av de
produktene som karakteriserer vedkommende
gruppe. For det andre at enheter i en
næringsundergruppe sett under ett bl.a. skal være
mest mulig homogene med hensyn til den tekniske
organiseringen av produksjonen og med hensyn til
produktets art og anvendelsesområde. I noen til-
feller har produktenes karakter vært avgjørende for
inndelingen, uavhengig av produksjonsprosessen.

I tillegg til de prinsippene som er nevnt ovenfor, har
Statistisk sentralbyrå i den videre oppdelingen lagt
til grunn at næringsundergruppene må få et visst
omfang målt i sysselsetting, produksjons- eller
bearbeidingsverdi.

I det praktiske kodearbeidet vil en produksjons-
enhet bli gruppert ut fra en beskrivelse av virk-
somheten den driver. Beskrivelsen vil bestå av opp-
lysninger om selve produktets art. Når en enhet
utfører flere aktiviteter, vil den viktigste aktiviteten
avgjøre hvilken næringskode enheten skal gis. Den
viktigste aktiviteten kalles primæraktivitet.  øvrige
aktiviteter kalles sekundære.

Utenom de primære og sekundære aktivitetene
forekommer også interne aktiviteter for enhetens
egne behov, s.k. hjelpeaktiviteter. Siden hjelpe-
aktivitet utøves kun for å betjene enhetens primære
og sekundære aktiviteter, skal den ikke tas hensyn
til når en enhet næringsgrupperes. For å bli be-
traktet som en hjelpeaktivitet, må følgende kriterier
være oppfylt:

Den betjener bare den enhet den er en del av
En sammenliknbar aktivitet av liknende
omfang utøves i liknende produksjons-
enheter
Den produserer tjenester eller unntaksvis
produkter som ikke utgjør en del av enhetens
sluttprodukt
Den inngår i enhetens løpende kostnader, dvs.
den skaper ikke bruttoinvesteringer i fast
kapital

Eksempel på hjelpeaktivitet er administrasjon, egen-
transport, eget vedlikehold, osv.

For bedrifter som driver med mer enn én aktivitet
må det fastlegges hvilken aktivitet som skal regnes
som viktigst. I prinsippet er det den aktiviteten som
gir størst bidrag til verdiskapning som skal regnes
som viktigste aktivitet. Når opplysning om verdi-
skapning mangler, kan omsetning eller sysselsetting
legges til grunn.

EUs publikasjon NACE Rev. 1 er under utgivelse.
Denne publikasjonen vil inneholde detaljerte
klassifiseringsregler.

2.3 Forholdet til produktstandarder
Parallelt med arbeidet med revisjon av nærings-
grupperingen er det internasjonalt arbeidet med
produktgrupperinger. EU har utarbeidet en
standard for gruppering av produkter etter næring,
Classification of Products by Activity (CPA). Hvert
produkt (varer og tjenester) er knyttet til en næring
- den næringen som er viktigst for produktet. Noen
produkter blir produsert i mer enn en nærings-
gruppe slik at det ikke er en-til-en sammenheng
mellom aktivitet og produkt.
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CPA skal tas i bruk innen EØS og det arbeides med
en norsk standard basert på CPA. De fire første
sifrene i kodesystemet for CPA er NACE-koden for
den næringsgruppen som er viktigst for produktet.
CPA vil bli en hjelp også i arbeidet med koding av
næring.

2.4 De statistiske enheter i Statistisk
sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister

Siden SN94 gir regler og retningslinjer for å
klassifisere de statistiske enheter, inneholder
standarden også en beskrivelse av disse enhetene.
I ISIC Rev.3 er det gitt en inngående beskrivelse av
enhetene. Også innenfor EU er det foretatt en
gjennomgang på dette området. Arbeidet har ledet
fram til en rådsforordning vedrørende statistiske
enheter - Rådsforordning (EOF) nr. 696/93. Den ble
vedtatt av EU-Kommisjonen i mars 1993, og en
norsk oversettelse med forklarende tekster følger i
sin helhet i vedlegg 3.

I den økonomiske statistikken vil det i praksis være
de enheter som registreres i Statistisk sentralbyrås
bedrifts- og foretaksregister som klassifiseres. SN94
vil dermed ha en samordnende og standardiserende
funksjon i Statistisk sentralbyrås statistikk-
produksjon.

De enhetstyper Statistisk sentralbyrå har lagt opp
til å ta med i sitt bedrifts- og foretaksregister er:
Juridisk enhet, foretak, lokal enhet, bransjeenhet og
lokal bransjeenhet. De tre førstnevnte enhetstyper
er vi ved rådsforordning om opprettelse av foretaks-
registre for statistisk bruk (Rådsforordning (EOF)
nr. 2186/93) pålagt å registrere. Rådsforordningen
om statistiske enheter definerer også andre
enhetstyper enn de som er nevnt ovenfor. Disse
enhetene kan enten avledes fra enhetene i bedrifts-
og foretaksregisteret, eller etableres i forbindelse
med ulike statistiske undersøkelser.

Grunnlaget for de statistiske enheter er juridisk
enhet. Med juridisk enhet menes juridiske personer
som er anerkjent i henhold til nasjonal lovgivning,
uavhengig av de personer eller institusjoner som
eier eller er medlemmer av dem, eller fysiske
personer som utøver økonomisk virksomhet som
personlig næringsdrivende. Eksempel på juridiske
enheter er aksjeselskap, ansvarlig selskap,
enkeltmannsforetak etc. Juridisk enhet utgjør
registreringsenheten i Enhetsregisteret.

Foretaket defineres prinsipielt som den minste
kombinasjon av juridiske enheter som produserer
varer eller tjenester, og som til en viss grad har
selvstendig beslutningsmyndighet. I de fleste
tilfeller vil foretaket være identisk med den
juridiske enhet, det vil f.eks. si et aksjeselskap.

Den lokale enhet er et foretak, eller del av et
foretak, som ligger på ett sted og som kan
identifiseres geografisk. På tilsvarende måte
defineres den lokale bransjeenhet som et foretak,
eller del av et foretak, som utfører en økonomisk
aktivitet fra ett geografisk avgrenset sted eller
område. Den lokale bransjeenhet skal defineres likt
med "bedriftsenheten" (establishment) i ISIC Rev.3.

Statistisk sentralbyrå vil i mindre grad enn tidligere
dele et foretak inn i flere lokale bransjeenheter. En
viktig begrunnelse for dette er hensynet til oppgave-
giverne og arbeidet med å lette oppgavebyrden for
næringslivet. Konsekvensen blir at den lokale enhet
i større grad vil være den minste enheten i vårt
register. For at Statistisk sentralbyrå skal dele en
lokal enhet i flere ulike lokale bransjeenheter, vil
det bli forutsatt at den enkelte virksomhet er av et
visst omfang. Det er videre nødvendig å foreta en
avveining av faglige statistiske behov, mot hensynet
til hva som er praktisk mulig å rapportere for
oppgavegiverne.

3. Kodesystem og
struktur

3.1 Oppbyggingen av SN94
Standarden har en hierarkisk inndeling med 6
nivåer. Gruppen næringsområde eksisterer bare
innenfor næringshovedområdene C: Bergverksdrift
og utvinning og D: Industri. Nivåene har fått
følgende betegnelser:

Næringshovedområde
	

f.eks.:	 D
Næringsområde
	

f. eks. :	 DA
Næring
	

f.eks. :
	

15
Næringshovedgruppe
	

f.eks.:
	

15.2
Næringsgruppe
	

f. eks.	 15.20
Næringsundergruppe
	

f. eks. :	 15.201

Begrepet næring vil ofte bli brukt generelt, f.eks. vil
det være naturlig å omtale hver produksjons-
aktivitet i nasjonalregnskapet som næring, selv om
disse vil kunne avvike fra 2-sifret NACE Rev.l.

Ned til 4-sifret nivå (næringsgruppe) er 5N94
identisk med NACE Revd. Ut fira et norsk behov for
en mer detaljert næringsinndeling og en god til-
pasning til norske forhold, er det innført et
nasjonalt norsk nivå (5 siffer-næringsundergruppe).
De øvrige land har også innført et tilsvarende
nasjonalt nivå.

Sifferkoden er selvstendig i forhold til bokstav-
koden, noe som betyr at det er tilstrekkelig med

9



SN83: 
Kode

1
11
111
1111
11111

SN94: 
Kode

A
AA
11
11.1
11.11
11.111

Antall

9
34
85

235
407

Antall

17
31
60

222
503
658

Betegnelse

Næring
Næringsområde
Næringshovedgruppe
Næringsgruppe
Næringsundergruppe

Betegnelse

Næringshovedområde
Næringsområde
Næring
Næringshovedgruppe
Næringsgruppe
Næringsundergruppe

3.3 De viktigste forskjèllene mellom
SN83 og SN94

I tillegg til forandringene i nummersystem har det
også blitt gjennomført en forandring i rekkefølgen
mellom de ulike næringshovedområdene. Den
største forandringen er at det har blitt innført
relativt flere tjenesteproduserende grupper.
Gjennomgangen nedenfor gir en kort oversikt av de
viktigste forskjellene mellom 5 N83 og SN94.

C: BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING
- Finansieringsvirksomhet knyttet til

utvinning av råolje og naturgass er plassert
under utvinning. I SN83 er virksomheten
plassert under finansieringsvirksomhet.
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sifferkoden for å angi en næring entydig. I vårt
bedrifts- og foretaksregister vil vi bare registrere
sifferkoden. Disse kan imidlertid aggregeres til
bokstavkodene. Bokstavkodene er ment brukt i
internasjonal statistikk.

3.2 Detaljeringsgraden i SN83 og SN94
Detaljeringsgraden i SN94 har økt på alle nivåer
sammenliknet med standard for næringsgruppering
fra 1983 (SN83 er basert på ISIC Rev.2).
Detaljeringen på internasjonalt nivå har redusert
behovet for egne inndelinger på nasjonalt nivå i den
nye standarden. F.eks. er det i SN94 bare 155
nasjonale grupper på 5-siffernivå (framkommer som
differansen mellom næringsundergruppe og
næringsgruppe i tabellen nedenfor) mot 172 slike
grupper i SN83.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over tallet på
grupper på de ulike nivåene i standardene fra 1983
(SN83) og i 1994 (SN94). Som det framgår er det
spesielt på hovedgruppe- og gruppenivå som
detaljeringen har okt.

D: INDUSTRI
- Ny næring: 37 Gjenvinning

G: VAREHANDEL, REPARASJON AV
KJØRETØYER OG
HUSHOLDNINGSAPPARATER
- Ny næring: 50 Handel med, vedlikehold og

reparasjon av kjøretøyer og motorsykler.
Detaljhandel med drivstoff til motor-
kjøretøyer og motorsykler.

Denne næringen omfatter aktiviteter som i
SN83 er plassert i engroshandel,
detaljhandel og personlig tjenesteyting.

- I næring 52: Detaljhandel, unntatt med
motorkjøretøyer og motorsykler. Reparasjon
av husholdningsvarer og varer til personlig
bruk, er Butikkhandel med brukte varer skilt
ut som egen næringshovedgruppe (52.5).
Det samme gjelder Detaljhandel utenom
butikk (52.6).

Reparasjon av husholdningsvarer og varer
til personlig bruk er i 5N83 gruppert under
personlig tjenesteyting. Slik virksomhet er i
SN94 egen næringshovedgruppe (52.7)
gruppert under detaljhandel.

K: EIENDOMSDRIFT, FORRETNINGSMESSIG
TJENESTEYTING OG UTLEIEVIRKSOMHET
- Ny næring: 71 Utleie av maskiner og utstyr

uten personell. Utleie av husholdningsvarer
og varer til personlig bruk.

Disse virksomhetene er i SN83 plassert i
næringene detaljhandel, transport og
forretningsmessig tjenesteyting, samt
kulturell tjenesteyting, underholdning og
sport, avhengig av tjenestens art.

- Forskning og utviklingsarbeid i selvstendige
forskningsinstitutter er plassert under
næringshovedområde K. I 5N83 er slik
virksomhet plassert under næringsområde
Undervisning, helse og andre sosialtjenester

L: OFFENTLIG FORVALTNING
- I SN83 er det skilt mellom kommune- og

statsadministrasjon. Videre er f.eks. helse-
og sosialsjefens administrasjon gruppert på
den næring som helse- og sosialsektoren i
kommunen er gruppert under. Dette har i
praksis fort til ulik næringsgruppering av
administrasjonen, avhengig av hvilket
tjenestetilbud som var underlagt sektoren
og hvilket av den som på grupperings-
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tidspunktet var best utbygd. I SN94 skilles
det i næringsgrupperingen ikke mellom
kommunal og statlig virksomhet.
Virksomheten er plassert entydig til
definerte aktivitetsområder. Dette forer
f.eks. til at helse- og sosialsjefens
administrasjon blir gruppert likt for alle
landets kommuner.

N: HELSE- OG SOSIALTJENESTER
- Arbeidsmarkedsbedrifter er samlet gruppert

under næringshovedgruppe 85.3 Sosial- og
omsorgstjenester. Disse er i 5N83 plassert i
ulike næringer alt etter virksomhetens art.

4. Bruk av
publikasjonen- SN94

4.1 Standardens inndelinger med
forklarende tekster

Nedenfor er det gitt en kort veiledning i bruk av SN94.
Beskrivelsen tar utgangspunkt i næringshovedområde K:
Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og
utleievirksomhet.

K EIENDOMSDRIFT, FORRETNINGS-
MESSIG TJENESTEYTING OG
UTLEIEVIRKSOMHET

Høyeste nivå i standarden. Bokstavnivå
kodet fra A til Q. Betegnes som nærings-

hovedområde. Se side 17.

74 ANNEN FORRETNINGSMESSIG
TJENESTEYTING

Nest høyeste nivå i standarden. 2-sifret tall-
kode. Betegnes som næring.

74.2 Arkitektvirksomhet og teknisk
konsulentvirksomhet

Det tredje nivået i standarden. 3-sifret tall-
kode. Betegnes som næringshovedgruppe.

74.20 Arkitektvirksomhet og teknisk
konsulentvirksomhet

Det fjerde nivået i standarden. Betegnes med
4-sifret tallkode - næringsgruppe.

74.201 Arkitektvirksomhet

Laveste nivå i standarden. Betegnes med

5-sifret tallkode - næringsundergruppe og
er et nasjonalt nivå.

Omfatter bygnings- og landskapsarkitekter, by- og
regionplanlegging m.m.

"Omfatter" definerer hva nceringsgruppeni-
undergruppen generelt inneholder.

I noen tilfeller brukes "Omfatter også". Det
er i de tilfeller næringsgruppen/-under -

gruppen inneholder aktiviteter som ikke
framgår av teksten til koden.

InteriOrarkitekter grupperes under 74.84

Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted.

Henvisningstekst som nevner aktiviteter som
er nær beslektet med aktiviteter som inngår i
denne næringsgruppen/-undergruppen, men
som allikevel blir gruppert under en annen
næringsgruppe/-undergruppe.

4.2 Bruk av stikkordregister (vedlegg 4)

A
Arealplanlegging,offentlig

	
75.130

Arkitekter, hage-	 74.201
-, landskaps-
	 74.201

Arkitektskoler
	 80.305

Arkitektvirksomhet
	

74.201
Arkiver
	 92.510

Alfabetisk stikkordregister som viser hvilken nar-
ing virksomheten 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 gjennom-
lesing av aysnittet som omhandler virksomheten, før
den kan plasseres i næringsundergruppe.
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1. Introduction
1.1 Background
New industries appear and the structure or relative
importance of industries change as times go 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.

1.2 International industrial standards
The basis for SIC94 (Standard Industrial
Classification) is EU standard NACE Rev. 1
(Nomenclature g6n6rale des Activit6s economiques
dans les Communaut6s Europ6enes) and UN
standard ISIC Rev. 3 (International Standard
Industrial Classification of all Economic Activities).
Although NACE Rev. 1 has the same structure or
classification as ISIC Rev. 3, it is more detailed than
ISIC Rev. 3 at the three and four digit levels.

ISIC Rev. 3, which is the basis for NACE Rev. 1 and
SIC94, was approved in 1989. During the 1980s, all
the UN's standards for economic statistics were
revised and adapted to fit within a coordinated,
integrated framework. In addition to industrial
classification this was also true of the product
classifications and the system of national accounts.

The first two digits of the NACE and ISIC code
systems are identical. Although the systems differ at
the three and four digit levels, it is possible to
convert to ISIC's three and four digit groups by
aggregating NACE groups.

SIC94's numerical code system consists of five
digits. The first four are identical to NACE Rev. 1. In
67 of 503 cases, the fifth digit is a Norwegian
subdivision of the four digit level of NACE.

Compared with ISIC Rev. 2, the service sector has
been extended more attention in ISIC Rev. 3. The
highest level in ISIC Rev. 2, the first digit, has nine
divisions. The highest ISIC Rev. 3 level has been
expanded to 17 divisions, labelled by alphabetical
codes, A - Q. Group 9 of ISIC Rev. 2, Community,
social and personal services, is divided among eight
different alphabetical codes in ISIC Rev. 3. The
alphabetical codes are derived by aggregating the
first two numerical codes and are intended for use
in international publications.

NACE Rev. 1 has introduced separate divisions into
mo-character codes under the sections "mining and
quarrying and "manufacturing". These codes are
also intended for international publications.

1.3 EU/EEA regulations
The statistical standards prepared by the UN are
recommendations for national standards. It has
previously been practice of Statistics Norway to
follow the UN recommendations.

Statistical cooperation has now been established
under the framework of the agreement regarding
the European Economic Area (ERA). The purpose is
to create a European statistical system which will
ensure the comparability of data from all areas
covered by the agreement. Under the EEA
agreement, Norway is bound by the EU Council
Regulation of 9 October 1990, NACE Rev. 1, see
annex 2.

The EU Commission and the Statistical Programme
Committee, consisting of representatives of Member
States, are responsible for ensuring that national
standards industrial classification are based on
NACE Rev. 1. The Committee is ensuring that the
individual countries follow the same practice for
industrial coding, etc., and that any questions that
may arise are put before the Committee for a
decision.

1.4 Previous revisions
The Standard Industrial Classification was
previously prepared on the basis of the UN's
international industrial standard ISIC (International
Standard Industrial Classification for all Economic
Activities), which was first published in 1948. The
UN published revised versions in 1958 (ISIC Rev. 1)
and 1968 (ISIC Rev. 2). Norway's Standard
Industrial Classification (SIC) was first published in
Norway's Official Statistics in 1954, and revised
versions were published in 1960, 1972, 1978 and
1983. The versions published in 1972 and later are
all based on ISIC Rev. 2.

1.5 Future revisions of 5IC94
Since SIC94 is based on NACE Rev. 1, it will be
necessary to amend the standard every time NACE
Rev. 1 is revised. This means that major or minor
amendments/revisions will be published at certain
intervals.

1.6 Using SIC94
SIC94 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
Statistics Norway's Business Register. The SIC is
one of the most important standards of economic
statistics, and it will make it possible to compare
and analyze statistical data both at the national/
international level and over time. Industrial
classification is also used for administrative
purposes.
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As regards administrative use, it is essential to be
aware that the standard is an activity standard in
which units are classified according to their
principal activity. Secondary activities will not
always be in a statistical register. Where units are
not subdivided, all activities will be classified in the
same group with the principal activity. The
standard's definitions, rules and guidelines are
adapted for this purpose, and may therefore not be
immediately appropriate for applications intended
to illuminate other problems. For example, if the
authorities were to require activities in certain
industrial classes to fulfil some sort of obligation
(e.g. to provide company health services), the
standard industrial classification may not by itself
lend to determining exactly which units should be
subject to the obligation.

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 to be
classified. To achieve uniform classification, the
coding's are linked to Statistics Norway's Business
Register. Industrial classification entails grouping
together homogenous activities insofar as possible,
i.e. classifying production units (enterprises, kind-
of-activity units (KAU), etc.) according to the
economic activity in which they are engaged. In this
context, the term "activity" refers to a process in
which different production factors (resources 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 or services), a production process, and an
output of products. Activities are determined by
reference to a specific level of the SIC94.

2.2 51C94 - Criteria for classification
The system of classification aim at satisfying two
conditions. First, the units classified in the same
class have to produce a significant share of
Norway's total production of the products that
characterize the group in question. Second, as a
whole, the units in an industrial subclass shall be as
homogenous as possible with a view to the
technical organization of production and the nature
of and applications for the product. In some cases,
the products' nature has been decisive to the classi-
fication, regardless of the production process.

In addition to the above-mentioned principles, in
the further subdivision process Statistics Norway
has emphasized that the industrial subclasses must
have a certain scope in terms of employment,
production value or value added. 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. The description will consist of
information about the nature of the product itself.
When one unit is engaged in several activities, the
most important activity will determine its industrial
code. The most important activity is called the
principal activity. Other activities 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 not taken into account when a
unit is assigned an industrial 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
performed 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
formation.

Examples of ancillary activities are administration,
own-account transport, own-account maintenance,
etc.

For enterprises engaged in more than one activity,
it must determined which activity is the principal
one. Primarily, the principal activity is the one that
makes the greatest contribution to the value added.
Turnover or employment criteria may be applied
when there is insufficient information about the
value added.

Currently in the process of being published, the EU's
NACE Rev. 1 will contain detailed classification
rules.

2.3 Relationship to product standards
Product classification efforts are being performed
concurrent to the revision of the industrial
classification system. The EU has published a
standard named the Classification of Products by
Activity (CPA). All products (goods and services)
are assigned to a dass - the one that is most
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important for the product. As some products are
produced in more than one industrial class, there is
no one-to-one correspondence between activity and
product.

The CPA will be used within the EEA and a
Norwegian standard is being prepared on the basis
of the CPA. The first four digits of the CPA code
system are the NACE code for the class that is most
important for the product. The CPA will also
facilitate the work involved in coding activity by
class.

2.4 The statistical units in Statistics
Norway's Business Register

Since 5IC94 provides rules and guidelines for
classifying the statistical units, the standard also
contains descriptions of these units. ISIC Rev. 3
gives detailed descriptions of the units. The EU has
also reviewed this area, and those efforts have
resulted in a Council Regulation on Statistical Units
- Council Regulation (EEA) no. 696/93, which was
adopted by the EU Commission in March 1993. An
annotated Norwegian translation of the full text is
enclosed as Annex 3.

In practice, the units registered in Statistics
Norway's Business Register will be the ones
classified in the economical statistics. SIC 94 will in
this sence serve to coordinate and standardize
Statistics Norway's production of statistics.

The statistical units employed by Statistics Norway
in its Business Register are: Legal units, enterprises,
local units, kind-of-activity (KAU) units and local
kind-of-activity units (local KAUs). We are required
to register the three first types of units in according
with (Council Regulation (EEA) no. 2186/93). The
Council Regulation on statistical units also defines
types of units other than those mentioned above.
Such units may either be derived from the units in
the Business Register or established in connection
with various statistical surveys.

The basis for the statistical units are legal units. The
term "legal unit" refers to legal persons whose
existence is recognized by law independently of the
individuals or institutions which may own them or
are members of them, or natural persons who are
engaged in an economic activity in their own right.
Examples of legal units are limited companies,
general partnerships, sole proprietorships, etc.
Legal units are the registration unit used in the
Register of Legal Units.

In principle, an enterprise is defined as the smallest
combination of legal units that is an organizational
unit producing goods or services, which benefits

from a certain degree of autonomy in decision-
making. In most cases, an enterprise will be
identical with a sole legal unit, e.g. a limited
company.

The local unit is an enterprise, or part of an
enterprise, which is located in one particular place
and can be geographically identified. In the same
way, the local kind-of-activity unit is defined as an
enterprise, or part of an enterprise, which performs
an economic activity from a geographically
delimited location or area. The local kind-of-activity
unit is equivalent to the definition of establishment
in ISIC Rev. 3.

In the future, Statistics Norway will not as a rule
divide an enterprise into several local kind-of-
activity units. One important reason for this is the
consideration for respondents and the efforts to
ease respons burden which rests on business and
industry. In consequence, the local unit will more
commonly be the smallest unit in our register. In
order for Statistics Norway to divide a local unit
into several different local kind-of-activity units, the
individual activity will have to be of a certain size.
Moreover, it will be necessary to weigh statistical
needs against what it is actually possible, in
practical terms, for respondents to report.

3. Code system and
structure

3.1 Structure of 5 IC94
The standard has a six-level hierarchical structure.
Subsections are used only under sections C: "Mining
and quarrying" and D: "Manufacturing". The levels
have the following designations:

Section	 e.g.:	 D
Subsection	 e.g.:	 DA
Division	 e.g.:	 15
Group	 e.g.:	 15.2
Class	 e.g.:	 15.20
Subclass	 e.g.:	 15.201

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. 1 classification.

Up to the four-digit level (class), SIC 94 is identical
with NACE Rev. 1. Based on Norway's need for a
more detailed industrial classification and align-
ment with Norwegian conditions, a Norwegian
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national level has been introduced (five-digit -
subclass). The other countries have also introduced
a corresponding national level.

The numerical codes are independent of the
alphabetical codes, meaning it is sufficient to state
the numerical code to specify an industry clearly.
Statistics Norway's Business Register registers
numerical codes only. However, the numerical
codes can be aggregated to the alphabetical codes.
The alphabetical codes are intended for use in
international statistics.

3.2 Degree of detail in SIC83 and SIC94
The degree of detail in SIC94 has increased at all
levels compared with the Standard Industrial
Classification from 1983 (5IC83 is based on ISIC
Rev. 2). The details at the international level have
reduced the need for subclasses at the national
level. For example, 5 IC94 has only 155 subclasses,
compared with 172 subgroups in SIC83.

The table below shows the number of groups at the
various levels in the standards from 1983 (5IC83)
and 1994 (SIC94). The level of detail has clearly
increased at the group and class levels in particular.

SIC83: 
Code	 Designation	 Number

1
	

Major division	 9
11
	

Division	 34
111
	

Major group	 85
1111
	

Group	 235
11111
	

Subgroup	 407

SIC94: 
Code
	

Designation	 Number

A
	

Section	 17
AA
	

Subsection	 31
11
	

Division	 60
11.1
	

Group	 222
11.11
	

Class	 503
11.111
	

Subclass	 658

3.3 Main differences between SIC83 and SIC94
In addition to the changes in the numerical system,
changes have been made in the order of the
different groups. The most significant change is the
introduction of a relatively larger number of service
groups. The following review offers a brief look at
the most important differences between SIC83 and
SIC94.

C: MINING AND QUARRYING
- Financing activities related to the extraction

of crude oil and natural gas have been placed
under mining and quarrying. In SIC83 such
activities were classified under financial
activities.

D: MANUFACTURING
- New industry: 37Recycling

Applies to the recycling of metal waste and
scrap and of non-metal waste and scrap.
These activities were divided among a variety
of activities in 5 IC83.

G: WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF
MOTOR VEHICLES, MOTORCYCLES AND
PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS
- New division: 50 Sale, maintenance and

repair of motor vehicles, motorcycles; retail
sale of automotive fuel.

This division includes activities that in SIC83
were placed under wholesale trade, retail
trade and personal services.

In division 52 Retail trade, except of motor
vehicles and motorcycles, repair of personal
and household goods: Retail sale of second-
hand goods in stores has been designated a
separate group (52.5). The same applies to
Retail sale not in stores (52.6).

The repair of personal and household goods
was grouped under personal services in
5IC83. 5IC94 classifies such activities in a
separate group (52.7) under Retail trade.

K: REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS
ACTIVITIES
- New division: 71 Renting of machinery and

equipment without operator and of personal
and household goods.

In SIC83 these activities were placed in the
major divisions retail trade, transport and
business services, as well as cultural services,
entertainment and sports, depending on the
nature of the service.
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Research and development at independent
research institutions has been placed under
section K. SIC83 places such activities under
the division Education, health and other
social services.

L: PUBLIC ADMINISTRATION
- SIC83 distinguished between local and

central government administration. For
example, the management division of the
municipal health and social welfare leader
was placed under the same major division as
the municipality's health and social services
sector. In practice, this led to different
classifications for administrative activities,
depending on which services the sectors
supplied and which of them were best
developed at the time of classification. SIC94
does not distinguish between local and
central government activities. Activities are
clearly placed in carefully defined areas of
activity. This means, for instance, that the
management of the chief municipal health
and social service officers all over the country
are grouped in the same category.

N: HEALTH AND SOCIAL WORK
- Labour market measures are grouped under

group 85.3 Social work activities. In SIC83
they were classified under various major
divisions, depending on the kind of activity.

4. Using SIC94
4.1 The standard's classification system and

explanatory notes

The following is a brief description of how to use SIC94.
The description uses section K as an example:
REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS
ACTIVITIES.

K REAL ESTATE, RENTING AND BUSINESS
ACTIVITIES

The highest level of the standard. Alphabetically coded from
A to Q. Classified as a section. See page 17.

74 OTHER BUSINESS ACTIVITIES

The second level of the standard. Two-digit numerical code.
Classified as a division.

74.2 ARCHITECTURAL AND ENGINEERING
ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL
CONSULTANCY

The third level of the standard. Three-digit numerical code.
Classified as a group.

74.20 Architectural and engineering activities and related
technical consultancy

The fourth level of the standard. Four-digit numerical code
- class.

74.201 Architectural activities

The lowest level of the standard. Five-digit numerical code
- subclass. A national level.

Includes building and landscape architecture, urban and regional planning,
etc.

"Includes" defines what the class/subclass contains.

In some cases, the term "Also includes" is used. This is
when the class/subclass also includes activities not readily
apparent from the text of the code.

Interior designers are classified under 74.84
Other business activities n.e.c.

The explanatory notes mention activities that are closely
related to activities included in the class/subclass, but
which are nonetheless classified under another
class/subclass.

4.2 Using the index (annex 4)
A
Areaplanning, public
	

75.130
Architects, garden
	 74.201

"	 , landscape
	

74.201
Schools of architecture
	

80.305
Architectural activities
	

74.201
Files
	

92.510

The alphabetical index of key words (in Norwegian) shows
which division an activity is classified under. Insofar as
possible, the reference is classified by subclass (5-digit
code). References to 2, 3 or 4 digit groups require a careful
review of the paragraph describing the activity before it can
be placed in a subclass.
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Næringshovedområder og næringsområder
A	 Jordbruk og skogbruk	 01-02

B	 Fiske	 05

C	 Bergverksdrift og utvinning	 10-14
CA	 Utvinning av energiråstoffer	 10-12
CB	 Annen bergverksdrift og utvinning	 13-14

D Industri	 15-37
DA	 Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 	 15-16
DB	 Produksjon av tekstil- og bekledningsvarer 	 17-18
DC	 Produksjon av lær og lærvarer 	 19
DD	 Produksjon av trevarer 	 20
DE	 Treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet	 21-22
DF	 Produksjon av kull- og petroleumsprodukter 	 23
DG	 Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter 	 24
DH	 Produksjon av gummi- og plastprodukter 	 25
DI	 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter	 26
DJ	 Produksjon av metaller og metallvarer 	 27-28
DK	 Produksjon av maskiner og utstyr	 29
DL	 Produksjon av elektriske og optiske produkter 	 30-33
DM	 Produksjon av transportmidler	 34-35
DN	 Annen industriproduksjon 	 36-37

E Kraft- og vannforsyning	 40-41

F	 Bygge- og anleggsvirksomhet	 45

G Varehandel, reparasjon av kjøretøyer og husholdningsapparater	 50-52

H Hotell- og restaurantvirksomhet 	 55

I	 Transport og kommunikasjon	 60-64

J	 Finansiell tjenesteyting og forsikring 	 65-67

K Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet	 70-74

L Offentlig forvaltning	 75

M	 Undervisning	 80

Helse- og sosialtjenester	 85

O Andre sosiale og personlige tjenester 	 90-93

P Lønnet husarbeid	 95

Q	 Internasjonale organer og organisasjoner	 99
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NÆRINGSHOVEDOMRÅDE A
JORDBRUK OG SKOGBRUK

01	 JORDBRUK OG TJENESTER
TILKNYTTET JORDBRUK. JAKT OG
VILTSTELL

01.1
	

DYRKING AV JORDBRUKS- OG
HAGEBRUKSVEKSTER

01.11
	

Dyrking av jordbruksvekster
01.12
	

Dyrking av hagebruksvekster
01.13
	

Dyrking av frukt, bær og krydderurter

01.2
	

HUSDYRHOLD
01.21
	

Storfehold og melkeproduksjon
01.22
	

Saue- og geitehold. Oppdrett av hester
01.23
	

Svinehold
01.24
	

FjOrfehold og eggproduksjon
01.25
	

Husdyrhold ellers

01.3	 KOMBINERT HUSDYRHOLD OG
PLANTEPRODUKSJON

01.30	 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon

01.4
	

TJENESTER TILKNYTTET JORDBRUK
01.41
	

Tjenester tilknyttet planteproduksjon
01.42
	

Tjenester tilkyttet husdyrhold

01.5
	

JAKT, VILTSTELL OG TJENESTER
TILKNYTTET JAKT OG VILTSTELL

01.50
	

Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og
viltstell

02	 SKOGBRUK OG TJENESTER
TILKNYTTET SKOGBRUK

02.0	 SKOGBRUK OG TJENESTER
TILKNYTTET SKOGBRUK

02.01	 Skogbruk
02 02	 Tjenester tilknyttet skogbruk

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE B
FISKE

05	 FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT.
TJENESTER TILKNYTTET FISKE,
FANGST OG FISKEOPPDRETT

05.0
	

FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT.
TJENESTER TILKNYTTET FISKE,
FANGST OG FISKEOPPDRETT

05.01
	

Fiske og fangst
05.02
	

Fiskeoppdrett og klekkerier

HOVEDNÆRINGS OMRÅDE C
BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING

NÆRINGSOMRÅDE CA
UTVINNING AV ENERGIRÅSTOFFER

10	 BRYTING AV STEINKULL OG
BRUNKULL. UTVINNING AV TORV

10.1	 BRYTING AV STEINKULL
10.10	 Bryting av steinkull

10.2	 BRYTING AV BRUNKULL
10.20	 Bryting av brunkull

10.3
	

STIKKING AV TORV
10.30
	

Stikking av tory

11	 UTVINNING AV RÅOLJE OG
NATURGASS. TJENESTER
TILKNYTTET OLJE- OG
GASSUTVINNING

UTVINNING AV RÅOLJE OG
NATURGASS

11.10
	

Utvinning av tiolje og naturgass

11.2	 TJENESTER TILKNYTTET OLJE- OG
GASSUTVINNING

11.20	 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning

12	 BRYTING AV URAN- OG
THORIUMMALM

12.0	 BRYTING AV URAN- OG
THORIUMMALM

12.00	 Bryting av uran- og thoriummalm

NÆRINGSOMRÅDE CB
ANNEN BERGVERKSDRIFT OG
UTVINNING

13	 BRYTING AV METALLHOLDIG MALM

13.1	 BRYTING AV JERNMALM
13.10	 Bryting av jernmalm

13.2	 BRYTING AV IKKE-JERNHOLDIG MALM
UNNTATT URAN- OG THORIUMMALM

13.20	 Bryting av ikke-jernholdig malm unntatt uran-
og thoriummalm

14	 BERGVERKSDRIFT ELLERS

14.1	 BRYTING AV STEIN
14.11	 Bryting av stein til bygge- og anleggs-

virksomhet
14.12	 Bryting av kalkstein, gips og kritt
14.13	 Bryting av skifer

14.2
	

UTVINNING AV SAND OG LEIRE
14.21
	

Utvinning fra grus- og sandtak
14.22
	

Utvinning av leire og kaolin
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Norges offisielle statistikk
	

Standard for næringsgruppering

14.3
	

BRYTING OG UTVINNING AV
KJEMISKE MINERALER OG
GJØDSELSMINERALER

14 30
	

Bryting og utvinning av kjemiske mineraler
og gjødselsmineraler

14.4
	

PRODUKSJON AV SALT
14.40
	

Produksjon av salt

14.5
	

ANNEN BRYTING OG UTVINNING
14.50
	

Annen bryting og utvinning

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE D
INDUSTRI

NÆRINGSOMRÅDE DA
PRODUKSJON AV NÆRINGS- OG
NYTELSMIDLER

15	 PRODUKSJON AV NÆRINGSMIDLER
OG DRIKKEVARER

15.1	 PRODUKSJON, BEARBEIDING OG
KONSERVERING AV KJØTT OG
KJØTTVARER

15.11	 Slakting og produksjon av kjøtt
15.12	 Slakting og produksjon av fjørfekjøtt
15.13	 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer

15.2
	

BEARBEIDING OG KONSERVERING AV
FISK OG FISKEVARER

15.20
	

Bearbeiding og konservering av fisk og
fiskevarer

15.3
	

BEARBEIDING OG KONSERVERING AV
FRUKT OG GRØNNSAKER

15.31
	

Bearbeiding og konservering av poteter
15.32
	

Produksjon av juice av frukt og grønnsaker
15.33
	

Bearbeiding og konservering av frukt og
grønnsaker ellers

15.4
	

PRODUKSJON AV VEGETABILSKE OG
ANIMALSKE OLJER OG FETTSTOFFER

15.41
	

Produksjon av uraffinerte oljer og fett
15.42
	

Produksjon av raffinerte oljer og fett
15.43
	

Produksjon av margarin og andre spiselige
fettstoffer

15.5
	

PRODUKSJON AV MEIERIVARER OG
ISKREM

15.51
	

Produksjon av meierivarer
15.52
	

Produksjon av iskrem

15.6
	

PRODUKSJON AV KORNVARER,
STIVELSE OG STIVELSESPRODUKTER

15.61
	

Produksjon av kornvarer
15.62
	

Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter

15.7
	

PRODUKSJON AV FOR
15.71
	

Produksjon av for til husdyrhold
15.72
	

Produksjon av for til kjæledyr

15.8
	

PRODUKSJON AV ANDRE
NÆRINGSMIDLER

15.81
	

Produksjon av brød og ferske konditorvarer
15.82
	

Produksjon av kavring og kjeks og
konserverte konditorvarer

15.83
	

Produksjon av sukker
15.84
	

Produksjon av kakao, sjokolade og drops
15.85
	

Produksjon av pastavarer
15.86
	

Bearbeiding av te og kaffe
15.87
	

Produksjon av smakstilsettingsstoffer og
krydderier

15.88
	

Produksjon av homogeniserte matprodukter
og diettmat

15.89
	

Produksjon av næringsmidler ellers

15.9
	

PRODUKSJON AV DRIKKEVARER
15.91
	

Produksjon av destillerte alkoholholdige
drikkevarer

15.92
	

Produksjon av etylalkohol av gjærede
råvarer

15.93
	

Produksjon av vin
15.94
	

Produksjon av andre fruktviner
15.95
	

Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede
drikkevarer

15.96
	

Produksjon av 01
15.97
	

Produksjon av malt
15.98
	

Produksjon av mineralvann og leskedrikker

16
	

PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER

16.0 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER
16.00
	

Produksjon av tobakksvarer

NÆRINGSOMRÅDE DB
PRODUKSJON AV TEKSTIL- OG
BEKLEDNINGSVARER

17
	

PRODUKSJON AV TEKSTILER

17.1
	

PRODUKSJON AV GARN OG TRÅD
17.11
	

Bearbeiding og spinning av fibre av
bomullstype

17.12
	

Bearbeiding og spinning av fibre av
kardegarntype

17.13
	

Bearbeiding og spinning av fibre av
kamgarnstype

17.14
	

Bearbeiding og spinning av fibre av lintype
17.15
	

Tvinning og spinning av fibre av silketype
17.16
	

Produksjon av sytråd
17.17
	

Bearbeiding og spinning av andre tekstilfibre

17.2
	

VEVING AV TEKSTILER
17.21
	

Veving av stoffer av bomullstype
17.22
	

Veving av stoffer av kardegarntype
17.23
	

Veving av stoffer av kamgarnstype
17.24
	

Veving av silke
17.25
	

Veving av andre tekstiler

17.3	 ETTERBEHANDLING AV TEKSTILER
17.30	 Etterbehandling av tekstiler
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Standard for næringsgruppering 	Norges offisielle statistikk

17.4	 PRODUKSJON AV TEKSTILVARER,
UNNTATT KLÆR

17.40	 Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær

17.5	 PRODUKSJON AV ANDRE TEKSTILER
17.51	 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer
17.52	 Produksjon av tauverk og nett
17.53	 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og

tekstilvarer, unntatt klær
17.54	 Produksjon av tekstiler ellers

17.6	 PRODUKSJON AV STOFFER AV
TRIKOTASJE

17.60	 Produksjon av stoffer av trikotasje

17.7	 PRODUKSJON AV KLÆR AV
TRIKOTASJE

17.71	 Produksjon av strømpevarer
17.72	 Produksjon av gensere, jakker og vester av

trikotasje

18	 PRODUKSJON AV KLÆR. BEREDNING
OG FARGING AV PELSSKINN

18.1	 PRODUKSJON AV KLÆR AV LÆR
18.10	 Produksjon av klær av lær

18.2 PRODUKSJON AV ANDRE KLÆR OG
TILBEHØR

18.21
	

Produksjon av arbeidstøy
18.22
	

Produksjon av annet yttertøy
18.23
	

Produksjon av undertøy
18.24
	

Produksjon av klær og tilbehør ellers

18.3	 BEREDNING OG FARGING AV
PELSSKINN. PRODUKSJON AV
PELSVARER

18.30	 Beredning og farging av pelsskinn.
Produksjon av pelsvarer

NÆRINGSOMRÅDE DC
PRODUKSJON AV LÆR OG
LÆRVARER

19	 BEREDNING AV LÆR. PRODUKSJON
AV REISEEFFEKTER, SALMAKER-
ARTIKLER OG SKOTØY

19.1
	

BEREDNING AV LÆR
19.10
	

Beredning av lær

19.2
	

PRODUKSJON AV REISEEFFEKTER OG
SALMAKERARTIKLER

19.20
	

Produksjon av reiseeffekter og
salmakerartikler

19.3
	

PRODUKSJON AV SKOTØY
19.30
	

Produksjon av skotøy

NÆRINGSOMRÅDE DD
PRODUKSJON AV TREVARER

20	 PRODUKSJON AV TRELAST OG
VARER AV TRE, KORK, STRÅ OG
FLETTEMATERIALER, UNNTATT
MØBLER

20.1
	

SAGING, HØVLING OG IMPREGNERING
AV TRE

20.10
	

Saging, høvling og impregnering av tre

20.2	 PRODUKSJON AV FINER, KRYSSFINER,
LAMELLTRE, SPONPLATER,
FIBERPLATER OG ANDRE BYGNINGS-
OG MØBELPLATER AV TRE

20.20	 Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre,
sponplater, fiberplater og andre bygnings- og
møbelplater av tre

20.3
	

PRODUKSJON AV MONTERINGS-
FERDIGE HUS OG BYGNINGS-
ARTIKLER

20.30
	

Produksjon av monteringsferdige hus og
bygningsartikler

20.4 PRODUKSJON AV TREEMBALLASJE
20.40	 Produksjon av treemballasje

20.5 PRODUKSJON AV ANDRE TREVARER
OG VARER AV KORK OG FLEITE-
MATERIALER

20.51
	

Produksjon av trevarer ellers
20.52
	

Produksjon av varer av kork og
flettematerialer

NÆRINGSOMRÅDE DE
TREFOREDLING, GRAFISK
PRODUKSJON OG FORLAGS-
VIRKSOMHET

21
	

PRODUKSJON AV PAPIRMASSE,
PAPIR OG PAPIRVARER

21.1
	

PRODUKSJON AV PAPIRMASSE, PAPIR
OG PAPP

21.11
	

Produksjon av papirmasse
21.12
	

Produksjon av papir og papp

21.2 PRODUKSJON AV VARER AV PAPIR OG
PAPP

21.21
	

Produksjon av bølgepapp og emballasje av
papir og papp

21.22
	

Produksjon av husholdnings-, sanitær- og
toalettartikler av papir

21.23
	

Produksjon av kontorartikler av papir
21.24
	

Produksjon av tapet
21.25
	

Produksjon av varer av papir og papp ellers

22
	

FORLAGSVIRKSOMHET, GRAFISK
PRODUKSJON OG REPRODUKSJON
AV INNSPILTE OPPTAK

22.1
	

FORLAGSVIRKSOMHET

20



Norges offisielle statistikk	 Standard for næringsgruppering

22.11
	

Forlegging av bøker
22.12
	

Forlegging av aviser
22.13
	

Forlegging av tidsskrifter og ukeblader
22.14
	

Forlegging av lydopptak
22.15
	

Forlagsvirksomhet ellers

22.2
	

GRAFISK PRODUKSJON OG TJENESTER
TILKNYTTET GRAFISK PRODUKSJON

22.21
	

Trykking av aviser
22.22
	

Trykking ellers
2213
	

Bokbinding og ferdiggjøring av
trykksaker

22.24
	

Setting og produksjon av klisj6er
22.25
	

Annen grafisk produksjon

22.3
	

REPRODUKSJON AV INNSPILTE
OPPTAK

22.31
	

Reproduksjon av lydopptak
22.32
	

Reproduksjon av video-opptak
22.33
	

Reproduksjon av data og programmer på
EDB-media

NÆRINGSOMRÅDE  DF
PRODUKSJON AV KULL- OG
PETROLEUMSPRODUKTER

23	 PRODUKSJON AV KULL- OG
PETROLEUMSPRODUKTER OG
KJERNEBRENSEL

23.1
	

PRODUKSJON AV KULLPRODUKTER
23.10
	

Produksjon av kullprodukter

23.2	 PRODUKSJON AV RAFFINERTE
PETROLEUMSPRODUKTER

23.20	 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter

23.3
	

PRODUKSJON AV KJERNEBRENSEL
23.30
	

Produksjon av kjernebrensel

NÆRINGSOMRÅDE  DG
PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG
KJEMISKE PRODUKTER

24	 PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG
KJEMISKE PRODUKTER

24.1
	

PRODUKSJON AV KJEMISKE RÅVARER
24.11
	

Produksjon av industrigasser
24.12
	

Produksjon av fargestoffer og pigmenter
24.13
	

Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
24.14
	

Produksjon av andre organiske kjemiske
råvarer

24.15
	

Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser
24.16
	

Produksjon av basisplast
24.17
	

Produksjon av syntetisk gummi

24.2 PRODUKSJON AV PLANTEVERN- OG
SKADEDYRMIDLER OG ANDRE
LANDBRUKSKJEMISKE PRODUKTER

24.20	 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler
og andre landbrukskjemiske produkter

24.3 PRODUKSJON AV MALING OG LAKK,
TRYKKFARGER OG TETNINGSMIDLER

24.30
	

Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og
tetningsmidler

24.4 PRODUKSJON AV FARMASØYTISKE
RÅVARER OG PREPARATER

24.41
	

Produksjon av farmasøytiske råvarer
24.42
	

Produksjon av farmasøytiske preparater

24.5
	

PRODUKSJON AV SÅPE OG
VASKEMIDLER, RENSE- OG
POLERMIDLER, PARFYME OG
TOALETTARTIKLER

24.51
	

Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og
polermidler

24.52
	

Produksjon av parfyme og toalettartikler

24.6
	

PRODUKSJON AV ANDRE KJEMISKE
PRODUKTER

24.61
	

Produksjon av eksplosiver
24.62
	

Produksjon av lim og gelatin
24.63
	

Produksjon av eteriske oljer
24.64
	

Produksjon av fotokjemiske produkter
24.65
	

Produksjon av uinnspilte media
24.66
	

Produksjon av kjemiske produkter ellers

24.7
	

PRODUKSJON AV KUNSTFIBRE
24.70
	

Produksjon av kunstfibre

NÆRINGSOMRÅDE DH
PRODUKSJON AV GUMMI- OG
PLASTPRODUKTER

25	 PRODUKSJON AV GUMMI- OG
PLASTPRODUKTER

25.1
	

PRODUKSJON AV GUMMIPRODUKTER
25.11
	

Produksjon av gummidekk og slanger til
gummidekk

25.12
	

Regummiering og vulkanisering av
gummidekk

25.13
	

Produksjon av gummiprodukter ellers

25.2 PRODUKSJON AV PLASTPRODUKTER
25.21
	

Produksjon av halvfabrikata av plast
25.22
	

Produksjon av plastemballasje
25.23
	

Produksjon av byggevarer av plast
25.24
	

Produksjon av plastprodukter ellers

NÆRINGSOMRÅDE DI
PRODUKSJON AV ANDRE IKKE-
METALLHOLDIGE MINERAL-
PRODUKTER

26	 PRODUKSJON AV ANDRE IKKE-
METALLHOLDIGE
MINERALPRODUKTER
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Standard for næringsgruppering 	 Norges offisielle statistikk

26.1	 PRODUKSJON AV GLASS OG
GLASSPRODUKTER

26.11	 Produksjon av planglass
26.12	 Bearbeiding av planglass
26.13	 Produksjon av emballasje og

husholdningsartikler av glass og krystall
26.14	 Produksjon av glassfibre
26.15	 Produksjon av teknisk glass og andre

glassvarer

26.2	 PRODUKSJON AV KERAMISKE
PRODUKTER

26.21	 Produksjon av keramiske husholdnings-
artikler og dekorasjonsgjenstander

26.22	 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk
materiale

26.23	 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av
keramisk materiale

26.24	 Produksjon av andre keramiske produkter for
teknisk bruk

26.25	 Produksjon av andre ikke-ildfaste keramiske
produkter

26.26	 Produksjon av ildfaste keramiske produkter

26.3
	

PRODUKSJON AV KERAMISKE
PRODUKTER FOR BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET

26.30
	

Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser
og paneler

26.4
	

PRODUKSJON AV MURSTEIN,
TEGLSTEIN OG ANDRE BYGGEVARER
AV BRENT LEIRE

26.40
	

Produksjon av murstein, teglstein og andre
byggevarer av brent leire

26.5	 PRODUKSJON AV SEMENT, KALK OG
GIPS

26.51	 Produksjon av sement
26.52	 Produksjon av kalk
26.53	 Produksjon av gips

26.6	 PRODUKSJON AV BETONG-, SEMENT-
OG GIPSPRODUKTER

26.61	 Produksjon av betongvarer for bygge- og
anleggsvirksomhet

26.62

	

	 Produksjon av gipsvarer for bygge- og
anleggsvirksomhet

26.63	 Produksjon av ferdigblandet betong
26.64	 Produksjon av mørtel
26.65	 Produksjon av fibersement
26.66	 Produksjon av betong-, sement- og

gipsprodukter ellers

26.7	 STEINBEARBEIDING
26.70	 Steinbearbeiding

26.8
	

PRODUKSJON AV IKKE-
METALLHOLDIGE
MINERALPRODUKTER

26.81
	

Produksjon av slipestoffer

26.82	 Produksjon av ikke-metallholdige
mineralprodukter ellers

NÆRINGSOMRÅDE DJ
PRODUKSJON AV METALLER OG
METALLVARER

27
	

PRODUKSJON AV METALLER

27.1
	

PRODUKSJON AV JERN OG STÅL
27.10
	

Produksjon av jern og stål

27.2 PRODUKSJON AV RØR AV JERN OG
STÅL

27.21
	

Produksjon av rør og rørdeler av støpejern
27.22
	

Produksjon av andre rør og rørdeler av jern
og stål

27.3
	

PRODUKSJON AV FERROLEGERINGER
OG HALVFABRIKATA AV JERN OG
STÅL

27.31
	

Kaldtrekking av stenger og profiler
27.32
	

Kaldvalsing av bånd
27.33
	

Kaldvalsing og pressing av profilerte plater
og profiler

27.34
	

Trekking av tråd
27.35
	

Produksjon av ferrolegeringer og
halvfabrikata av jern og stål ellers

27.4
	

PRODUKSJON AV IKKE-JERNHOLDIGE
METALLER OG HALVFABRIKATA

27.41
	

Produksjon av edelmetaller
27.42
	

Produksjon av aluminium
27.43
	

Produksjon av bly, sink og tinn
27.44
	

Produksjon av kobber
27.45
	

Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers

27.5
	

STØPING AV METALLER
27.51
	

Støping av jern
27.52
	

Støping av stål
27.53
	

Støping av lettmetaller
27.54
	

Støping av andre ikke-jernholdige metaller

28
	

PRODUKSJON AV METALLVARER,
UNNTATT MASKINER OG UTSTYR

28.1
	

PRODUKSJON AV METALL-
KONSTRUKSJONER

28.11
	

Produksjon av metallkonstruksjoner og deler
28.12
	

Produksjon av bygningsartikler av metall

28.2 PRODUKSJON AV TANKER OG
CISTERNER, RADIATORER OG KJELER
TIL SENTRALVARMEANLEGG

28.21
	

Produksjon av cisterner, tanker og beholdere
av metall

28.22
	

Produksjon av radiatorer og kjeler til
sentralvarmeanlegg

22



Norges offisielle statistikk

28.3	 PRODUKSJON AV DAMPKJELER,
UNNTATT KJELER TIL
SENTRALVARMEANLEGG

28.30	 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til
sentralvarmeanlegg

28.4	 SMIING, STANSING OG VALSING AV
METALL. PULVERMETALLURGI

28.40	 Smiing, stansing og valsing av metall.
Pulvermetallurgi

28.5
	

OVERFLATEBEHANDLING OG
BEARBEIDING AV METALLER

28.51
	

Overflatebehandling av metaller
28.52
	

Bearbeiding av metaller på kontraktbasis

28.6
	

PRODUKSJON AV SKJÆRE- OG
KLIPPEREDSKAPER, HANDVERKTØY
OG ANDRE JERNVARER

28.61
	

Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære-
og klipperedskaper for personlig bruk

28.62
	

Produksjon av håndverktøy
28.63
	

Produksjon av låser og beslag

28.7
	

PRODUKSJON AV ANDRE
METALLVARER

28.71
	

Produksjon av stålfat og andre beholdere av
jern og stål

28.72
	

Produksjon av emballasje av lettmetall
28.73
	

Produksjon av varer av metalltråd
28.74
	

Produksjon av bolter, skruer, muttere, kjetting
og fjærer

28.75
	

Produksjon av metallvarer ellers

NÆRINGSOMRÅDE DK
PRODUKSJON AV MASKINER OG
UTSTYR

29	 PRODUKSJON AV MASKINER OG
UTSTYR

29.1
	

PRODUKSJON AV KRAFTMASKINER OG
UTSTYR, UNNTATT MOTORER TIL FLY,
MOTORKJØRETØYER OG -SYKLER

29.11

	

	
Produksjon av motorer og turbiner, unntatt
motorer til fly, motorkjøretøyer og -sykler

29.12
	

Produksjon av pumper og kompressorer
29.13
	

Produksjon av kraner og ventiler
29.14
	

Produksjon av lagre, gir og andre
drivanordninger

29.2 PRODUKSJON AV ANDRE MASKINER
OG UTSTYR TIL GENERELL BRUK

29.21
	

Produksjon av industri- og laboratorieovner
29.22
	

Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr
29.23
	

Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg
unntatt for husholdningsbruk

29.24
	

Produksjon av maskiner og utstyr til generell
bruk ellers

Standard for næringsgruppering

29.3
	

PRODUKSJON AV JORDBRUKS- OG
SKOGBRUKSMASKINER OG UTSTYR

29.31
	

Produksjon av jordbruks- og
skogbrukstraktorer

29.32
	

Produksjon av jordbruks- og
skogbruksmaskiner og utstyr ellers

PRODUKSJON AV MASKINVERKTØY
29.40
	

Produksjon av maskinverktØY

29.5
	

PRODUKSJON AV ANDRE
SPESIALMASKINER OG UTSTYR

29.51
	

Produksjon av maskiner og utstyr for
metallurgisk industri

29.52
	

Produksjon av maskiner og utstyr for
bergverksdrift og bygge- og anleggs-
virksomhet

29.53
	

Produksjon av maskiner og utstyr for
nærings- og nytelsesmiddelindustri

29.54
	

Produksjon av maskiner og utstyr for tekstil-,
konfeksjons- og lærvareindustri

29.55
	

Produksjon av maskiner og utstyr for papir-
og pappvareindustri

29.56
	

Produksjon av spesialmaskiner ellers

29.6
	

PRODUKSJON AV VÅPEN OG
AMMUNISJON

29.60
	

Produksjon av våpen og ammunisjon

29.7
	

PRODUKSJON AV
HUSHOLDNINGSMASKINER

29.71
	

Produksjon av elektriske
husholdningsmaskiner og apparater

29.72
	

Produksjon av ikke-elektriske
husholdningsmaskiner og apparater

NÆRINGSOMRÅDE DL
PRODUKSJON AV ELEKTRISKE OG
OPTISKE PRODUKTER

30	 PRODUKSJON AV KONTOR- OG
DATAMASKINER

30.0 PRODUKSJON AV KONTOR- OG
DATAMASKINER

30.01	 Produksjon av kontormaskiner
30.02	 Produksjon av datamaskiner og annet

databehandlingsutstyr

31	 PRODUKSJON AV ANDRE
ELEKTRISKE MASKINER OG
APPARATER

PRODUKSJON AV ELEKTROMOTORER,
GENERATORER OG TRANSFORMA-
TORER
Produksjon av elektromotorer, generatorer og
transformatorer
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31.2	 PRODUKSJON AV ELEKTRISKE
FORDELINGS- OG KONTROLLTAVLER
OG PANELER

31.20	 Produksjon av elektriske fordelings- og
kontrolltavler og paneler

31.3	 PRODUKSJON AV ISOLERT LEDNING
OG KABEL

31.30	 Produksjon av isolert ledning og kabel

31.4	 PRODUKSJON AV AKKUMULATORER,
TØRRELEMENTER OG BATTERIER

31.40	 Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer
og batterier

31.5
	

PRODUKSJON AV BELYSNINGSUTSTYR
OG ELEKTRISKE LAMPER

31.50
	

Produksjon av belysningsutstyr og elektriske
lamper

31.6
	

PRODUKSJON AV ANNET
ELEKTRISK UTSTYR

31.61
	

Produksjon av elektrisk utstyr for motorer og
kjøretøyer

31.62
	

Produksjon av elektrisk utstyr ellers

32	 PRODUKSJON AV RADIO-,
FJERNSYNS- OG ANNET
KOMMUNIKASJONSUTSTYR

32.1	 PRODUKSJON AV ELEKTRONRØR OG
ANDRE ELEKTRONISKE
KOMPONENTER

32.10	 Produksjon av elektronrør og andre
elektroniske komponenter

32.2	 PRODUKSJON AV RADIO- OG
FJERNSYNSSENDERE OG APPARATER
FOR LINJETELEFONI OG -TELEGRAFI

32.20

	

	 Produksjon av radio- og fjernsynssendere og
apparater for linjetelefoni og -telegrafi

32.3	 PRODUKSJON AV RADIO- OG
FJERNSYNSMOTTAKERE OG
APPARATER OG UTSTYR FOR OPPTAK
OG GJENGIVELSE AV LYD OG BILDE

32.30	 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere
og apparater og utstyr for opptak og
gjengivelse av lyd og bilde

33	 PRODUKSJON AV MEDISINSKE
INSTRUMENTER, PRESISJONS-
INSTRUMENTER, OPTISKE
INSTRUMENTER, KLOKKER OG UR

33.1
	

PRODUKSJON AV MEDISINSK OG
KIRURGISK UTSTYR OG ORTOPEDISKE
ARTIKLER

33.10
	

Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr
og ortopediske artikler

33.2
	

PRODUKSJON AV MÅLE- OG
KONTROLLINSTRUMENTER OG
UTSTYR, UNNTATT INDUSTRIELT
PROSESSTYRINGSANLEGG

33.20
	

Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter
og utstyr, unntatt industrielt prosess-
styringsanlegg

33.3
	

PRODUKSJON AV INDUSTRIELLE
PROSESSTYRINGSANLEGG

33.30
	

Produksjon av industrielle prosess-
styringsanlegg

33.4
	

PRODUKSJON AV OPTISKE
INSTRUMENTER OG FOTOGRAFISK
UTSTYR

33.40
	

Produksjon av optiske instrumenter og
fotografisk utstyr

33.5 PRODUKSJON AV KLOKKER OG UR
33.50
	

Produksjon av klokker og ur

NÆRINGSOMRÅDE DM
PRODUKSJON AV
TRANSPORTMIDLER

34	 PRODUKSJON AV MOTORKJØRE-
TØYER, TILHENGERE OG DELER

34.1
	

PRODUKSJON AV MOTORKJØRETØYER
34.10
	

Produksjon av motorkjøretøyer

34.2	 PRODUKSJON AV KAROSSERIER OG
TILHENGERE

34.20	 Produksjon av karosserier og tilhengere

34.3 PRODUKSJON AV DELER OG UTSTYR
TIL MOTORKJØRETØYER OG MOTORER

34.30	 Produksjon av deler og utstyr til
motorkjøretøyer og motorer

35	 PRODUKSJON AV ANDRE
TRANSPORTMIDLER

35.1
	

BYGGING OG REPARASJON AV SKIP OG
BÅTER

35.11
	

Bygging og reparasjon av fartøyer
35.12
	

Bygging og reparasjon av fritidsbåter

35.2 PRODUKSJON OG REPARASJON AV
LOKOMOTIVER OG ANNET RULLENDE
MATERIELL TIL JERNBANE OG
SPORVEI

35.20
	

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

35.3 PRODUKSJON OG REPARASJON AV FLY
OG ROMSKIP

35.30	 Produksjon og reparasjon av fly og romskip



Norges offisielle statistikk 	 Standard for næringsgruppering

35.4 PRODUKSJON AV MOTORSYKLER OG
SYKLER

35.41
	

Produksjon av motorsykler
35.42
	

Produksjon av sykler
35.43
	

Produksjon av invalidevogner

35.5
	

PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER
ELLERS

35.50
	

Produksjon av transportmidler ellers

NÆRINGSOMRÅDE DN
ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON

36	 PRODUKSJON AV MØBLER. ANNEN
INDUSTRIPRODUKSJON

36.1
	

PRODUKSJON AV MØBLER
36.11
	

Produksjon av sittemøbler
36.12
	

Produksjon av andre møbler for kontor og
butikk

36.13
	

Produksjon av andre kjøkkenmøbler
36.14
	

Produksjon av møbler ellers
36.15
	

Produksjon av madrasser

36.2
	

PREGING AV MYNTER OG MEDALJER.
PRODUKSJON AV SMYKKER OG VARER
AV EDLE METALLER, EDELSTENER OG
HALVEDELSTENER

36.21
	

Preging av mynter og medaljer
36.22
	

Produksjon av smykker og varer av edle
metaller, edelstener og halvedelstener

36.3	 PRODUKSJON AV MUSIKK-
INSTRUMENTER

36.30	 Produksjon av musikkinstrumenter

36.4	 PRODUKSJON AV SPORTSARTIKLER
36.40	 Produksjon av sportsartikler

36.5	 PRODUKSJON AV SPILL OG LEKER
36.50	 Produksjon av spill og leker

36.6
	

INDUSTRIPRODUKSJON ELLERS
36.61
	

Produksjon av bijouterivarer
36.62
	

Produksjon av koster og børster
36.63
	

Industriproduksjon ikke nevnt annet sted

37	 GJENVINNING

37.1
	

GJENVINNING AV METALLHOLDIG
AVFALL OG SKRAP

37.10
	

Gjenvinning av metallholdig avfall og skrap

37.2	 GJENVINNING AV IKKE-METALL-
HOLDIG AVFALL OG SKRAP

37.20	 Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall og
skrap

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE E
KRAFT- OG VANNFORSYNING

40	 ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG
VARMTVANNSFORSYNING

40.1	 PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV
ELEKTRISITET

40.10	 Produksjon og distribusjon av elektrisitet

40.2	 PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON AV
GASS GJENNOM LEDNINGSNETT

40.20	 Produksjon og distribusjon av gass gjennom
ledningsnett

40.3 DAMP- OG VARMTVANNSFORSYNING
40.30	 Damp- og varmtvannsforsyning

41	 OPPSAMLING, RENSING OG
DISTRIBUSJON AV VANN

41.0
	

OPPSAMLING, RENSING OG
DISTRIBUSJON AV VANN

41.00
	

Oppsamling, rensing og distribusjon av vann

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE F
BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

45	 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

45.1	 GRUNNARBEID
45.11	 Riving av bygninger og flytting av masse
45.12	 Testboring

45.2	 ANNEN BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET

45.21	 Oppføring av bygninger og andre
konstruksjoner

45.22	 Takarbeid
45.23	 Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg
45.24	 Bygging av havne- og damanlegg
45.25	 Annen spesialisert bygge- og

anleggsvirksomhet

45.3	 BYGGINSTALLASJON
45.31	 Elektrisk installasjonsarbeid
45.32	 Isolasjonsarbeid
45.33	 VVS-arbeid
45.34	 Annen bygginstallasjon

45.4 FERDIGGJØRING AV BYGNINGER OG
KONSTRUKSJONER

45.41	 Stukkaturarbeid og pussing
45.42	 Snekkerarbeid
45.43	 Gulvlegging og tapetsering
45.44	 Maler- og glassarbeid
45.45	 Annen ferdiggjøring av bygninger

45.5
	

UTLEIE AV BYGGE- OG ANLEGGS-
MASKINER MED PERSONELL

45.50
	

Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med
personell
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51.22
51.23
51.24
51.25

51.3

51.31
51.32
51.33

51.34
51.35
51.36
51.37
51.38

51.39

51.4

51.41
51.42
51.43

51.44

51.45
51.46

51.47

51.5

51.51
51.52

51.53

51.54

51.55
51.56
51.57

51.6

51.61
51.62

51.63

51.64

51.65

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE G
VAREHANDEL. REPARASJON AV
KJØRETØYER OG HUSHOLDNINGS-
APPARATER

50	 HANDEL MED, VEDLIKEHOLD OG
REPARASJON AV MOTORKJØRE-
TOYER OG MOTORSYKLER.
DETALJHANDEL MED DRIVSTOFF TIL
MOTORKJØRETØYER OG MOTOR-
SYKLER

50.1	 HANDEL MED MOTORKJØRETØYER
50.10	 Handel med motorkjøretøyer

50.2	 VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV
MOTORKJØRETØYER

50.20	 Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer

50.3
	

HANDEL MED DELER OG UTSTYR TIL
MOTORKJØRETØYER

50.30
	

Handel med deler og utstyr til
motorkjøretøyer

50.4
	

HANDEL MED MOTORSYKLER, DELER
OG UTSTYR. VEDLIKEHOLD OG
REPARASJON AV MOTORSYKLER

50.40

	

	
Handel med motorsykler, deler og utstyr.
Vedlikehold og reparasjon av motorsykler

50.5
	

DETALJHANDEL MED DRIVSTOFF TIL
MOTORKJØRETØYER OG MOTOR-
SYKLER

50.50
	

Detaljhandel med drivstoff til motorkjøretøyer

51	 AGENTUR- OG ENGROSHANDEL,
UNNTATT MED MOTORKJØRETØYER
OG MOTORSYKLER

51.1	 AGENTURHANDEL
51.11	 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende

dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer
51.12

	

	 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm,
metaller og industrikjemikalier

51.13

	

	 Agenturhandel med tømmer, trelast og
byggevarer

51.14	 Agenturhandel med maskiner, produksjons-
utstyr, båter og fly

51.15	 Agenturhandel med møbler,
husholdningsvarer og jernvarer

51.16

	

	 Agenturhandel med tekstiler, klær, skotøy og
lærvarer

51.17	 Agenturhandel med nærings- og
nytelsesmidler

51.18	 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg
ellers	 •

51.19
	

Agenturhandel med bredt vareutvalg

51.2
	

ENGROSHANDEL MED JORDBRUKS-
RÅVARER OG LEVENDE DYR

51.21
	

Engroshandel med korn, såvarer og for

Engroshandel med blomster og planter
Engroshandel med levende dyr
Engroshandel med huder, skinn og lær
Engroshandel med råtobakk

ENGROSHANDEL MED NÆRINGS- OG
NYTELSESMIDLER
Engroshandel med frukt og grønnsaker
Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer
Engroshandel med meierivarer, egg, matolje
og -fett
Engroshandel med drikkevarer
Engroshandel med tobakksvarer
Engroshandel med sukker, sjokolade og drops
Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder
Engroshandel med andre næringsmidler som
fisk og skalldyr
Engroshandel med bredt utvalg av nærings-
og nytelsesmidler

ENGROSHANDEL MED HUSHOLD-
NINGSVARER OG VARER TIL
PERSONLIG BRUK
Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer
Engroshandel med klær og skotøy
Engroshandel med elektrisk husholdnings-
utstyr, radio, fjernsyn, plater og kassetter
Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass,
tapeter og rengjøringsmidler
Engroshandel med parfyme og kosmetikk
Engroshandel med sykepleievarer og
apotekvarer
Engroshandel med husholdningsvarer og varer
til personlig bruk ellers

ENGROSHANDEL MED INNSATS-
VARER, UNNTATT JORDBRUKSVARER.
AVFALL OG SKRAP
Engroshandel med drivstoff og brensel
Engroshandel med metaller og metallholdig
malm
Engroshandel med tømmer, trelast,
byggevarer og sanitærutstyr
Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler
og oppvarmingsutstyr
Engroshandel med kjemiske produkter
Engroshandel med innsatsvarer ellers
Engroshandel med avfall og skrap

ENGROSHANDEL MED MASKINER OG
UTSTYR
Engroshandel med maskinverktøy
Engroshandel med maskiner og utstyr for
bygge- og anleggsvirksomhet
Engroshandel med maskiner og utstyr for
tekstilproduksjon
Engroshandel med maskiner og utstyr for
kontor
Engroshandel med maskiner og utstyr for
industri, handel, transport og tjenesteyting
ellers
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Norges offisielle statistikk
	

Standard for næringsgruppering

51.66	 Engroshandel med maskiner og utstyr for
jordbruk og skogbruk

51.7	 ENGROSHANDEL IKKE NEVNT ANNET
STED

51.70	 Engroshandel ikke nevnt annet sted

52	 DETALJHANDEL, UNNTATT MED
MOTORKJØRETØYER OG MOTOR-
SYKLER. REPARASJON AV
HUSHOLDNINGSVARER OG VARER
TIL PERSONLIG BRUK

52.1	 BUTIKKHANDEL MED BREDT
VAREUTVALG

52.11	 Butikkhandel med bredt vareutvalg med
hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

52.12	 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

52.2 BUTIKKHANDEL MED NÆRINGS- OG
NYTELSESMIDLER I SPESIAL-
FORRETNINGER

52.21	 Butikkhandel med frukt og grønnsaker
52.22	 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer
52.23	 Butikkhandel med fisk og skalldyr
52.24	 Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer,

sjokolade og drops
52.25	 Butikkhandel med drikkevarer
52.26	 Butikkhandel med tobakksvarer
52.27	 Butikkhandel med nærings- og nytelses-

midler ellers

52.3
	

BUTIKKHANDEL MED APOTEKVARER,
SYKEPLEIEARTIKLER, KOSMETIKK OG
TOALETTARTIKLER

52.31
	

Butikkhandel med apotekvarer
52.32
	

Butikkhandel med medisinske og ortopediske
artikler

52.33
	

Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

52.4 BUTIKKHANDEL MED ANDRE NYE
VARER

52.41
	

Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer
52.42
	

Butikkhandel med klær
52.43
	

Butikkhandel med skotøy, reiseeffekter av lær
og lærvarer

52.44
	

Butikkhandel med belysningsutstyr, kjøkken-
utstyr, møbler og innredningsartikler

52.45
	

Butikkhandel med elektriske husholdnings-
apparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og
musikkinstrumenter

52.46
	

Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og
andre byggevarer

52.47
	

Butikkhandel med bøker, papir, aviser og
blader

52.48
	

Butikkhandel ellers

	52.5
	

BUTIKKHANDEL MED BRUKTE VARER

	

52.50	 Butikkhandel med brukte varer

52.6 DETALJHANDEL UTENOM BUTIKK

52.61
	

Postordrehandel
52.62
	

Torghandel
52.63
	

Detaljhandel utenom butikk ellers

52.7
	

REPARASJON AV HUSHOLDNINGS-
VARER OG VARER TIL PERSONLIG
BRUK

52.71
	

Reparasjon av skotøy og andre lærvarer
52.72
	

Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr,
radio og fjernsyn

52.73
	

Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer
52.74
	

Reparasjon av husholdningsvarer og varer til
personlig bruk ellers

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE H
HOTELL- OG RESTAURANT-
VIRKSOMHET

55	 HOTELL- OG RESTAURANT-
VIRKSOMHET

55.1
	

HOTELLVIRKSOMHET
55.11
	

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med
restaurant

55.12
	

Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten
restaurant

55.2 ANNEN OVERNATTING
55.21
	

Drift av vandrerhjem og turisthytter
55.22
	

Drift av campingplasser
55.23
	

Overnatting ellers

55.3	 RESTAURANTVIRKSOMHET
55.30	 Restaurantvirksomhet

55.4
	

DRIFT AV BARER
55.40
	

Drift av barer

55.5
	

KANTINE- OG CATERINGVIRKSOMHET
55.51
	

Kantiner drevet som selvstendig virksomhet
55.52
	

Cateringvirksomhet

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE I
TRANSPORT OG
KOMMUNIKASJON

60	 LANDTRANSPORT OG
RORTRANSPORT

60.1	 JERNBANETRANSPORT
60.10	 Jernbanetransport

60.2 ANNEN LANDTRANSPORT
60.21
	

Transport med rutebil, sporvei og
forstadsbane

60.22
	

Drosjebiltransport
60.23
	

Landtransport med passasjerer ellers
60.24
	

Godstransport på vei

60.3	 RØRTRANSPORT
60.30	 Rørtransport
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61	 SJØTRANSPORT

61.1
	

SJØFART OG KYSTTRAFIKK
61.10
	

Sjøfart og kysttrafikk

61.2
	

TRANSPORT PÅ ELVER OG INNSJØER
61.20
	

Transport på elver og innsjøer

62	 LUFTTRANSPORT

62.1	 RUTEFLYGING
62.10	 Ruteflyging

62.2	 ANNEN FLYGING
62.20	 Annen flyging

62.3	 ROMFART
62.30	 Romfart

63	 TJENESTER TILKNYTTET
TRANSPORT OG REISEBYRÅ-
VIRKSOMHET

63.1
	

LASTING, LOSSING OG LAGRING
63.11
	

Lasting og lossing
63.12
	

Lagring

63.2
	

ANDRE TJENESTER TILKNYTIE,T
TRANSPORT

63.21
	

Andre tjenester tilknyttet landtransport
63.22
	

Andre tjenester tilknyttet sjøtransport
63.23
	

Andre tjenester tilknyttet lufttransport

63.3
	

REISEBYRÅ-, TURISTKONTOR- OG
REISEARRANGØR VIRKSOMHET

63.30
	

Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

63.4 ANNEN TRANSPORTFORMIDLING
63.40	 Annen transportformidling

64	 POST OG TELEKOMMUNIKASJONER

64.1
	

POST OG DISTRIBUSJONSVIRKSOMHET
64.11
	

Posttjenester
64.12
	

Budtjenester elders

64.2	TELEKOMMUNIKASJONER
64.20	 Telekommunikasjoner

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE J
FINANSIELL TJENESTEYTING OG
FORSIKRING

65	 FINANSIELL TJENESTEYTING
UNNTATT FORSIKRING OG
PENSJONSFOND

65.1
	

BANKVIRKSOMHET
65.11
	

Sentralbankvirksomhet
65.12
	

Bankvirksomhet ellers

65.2
	

ANNEN FINANSIELL TJENESTEYTING
UNNTATT FORSIKRING OG
PENSJONSFOND

65.21
	

Finansiell leasing
65.22
	

Annen kredittgiving
65.23
	

Finansiell tjenesteyting ellers

66
	

FORSIKRING OG PENSJONSFOND
UNNTATT TRYGDEORDNINGER
UNDERLAGT OFFENTLIG
FORVALTNING

66.0	 FORSIKRING OG PENSJONSFOND
UNNTATT TRYGDEORDNINGER
UNDERLAGT OFFENTLIG
FORVALTNING

66.01	Livsforsikring
66.02	 Pensjonskasser og -fond
66.03	 Skadeforsikring

67	 HJELPEVIRKSOMHET FOR
FINANSIELL TJENESTEYTING

67.1
	

HJELPEVIRKSOMHET FOR FINANSIELL
TJENESTEYTING UNNTATT
FORSIKRING OG PENSJONSFOND

67.11
	

Administrasjon av finansmarkeder
67.12
	

Fonds- og aksjemekling
67.13
	

Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting
ellers

67.2
	

HJELPEVIRKSOMHET FOR FORSIKRING
OG PENSJONSFOND

67.20
	

Hjelpevirksomhet for forsikring og
pensjonsfond

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE K
EIENDOMSDRIFT, FORRETNINGS-
MESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE-
VIRKSOMHET

70	 OMSETNING OG DRIFT AV FAST
EIENDOM

70.1
	

OMSETNING OG DRIFT AV EGEN FAST
EIENDOM

70.11
	

Utvikling og salg av egen fast eiendom
70.12
	

Kjøp og salg av egen fast eiendom

70.2	 UTLEIE AV EGEN FAST EIENDOM
70.20	 Utleie av egen fast eiendom

70.3
	

OMSETNING OG DRIFT AV FAST
EIENDOM PÅ OPPDRAG

70.31
	

Eiendomsmekling
70.32
	

Eiendomsforvaltning

71	 UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR
UTEN PERSONELL. UTLEIE AV
HUSHOLDNINGSVARER OG VARER
TIL PERSONLIG BRUK
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71.1	 BILUTLEIE
71.10	 Bilutleie

71.2
	

UTLEIE AV ANNET
TRANSPORTMATERIELL

71.21
	

Utleie av annet landtransportmateriell
71.22
	

Utleie av sjøtransportmateriell
71.23
	

Utleie av lufttransportmateriell

71.3
	

UTLEIE AV ANDRE MASKINER OG
UTSTYR

71.31
	

Utleie av landbruksmaskiner
71.32
	

Utleie av bygge- og anleggsmaskiner
71.33
	

Utleie av kontor- og datamaskiner
71.34
	

Utleie av maskiner og utstyr ellers

71.4
	

UTLEIE AV HUSHOLDNINGSVARER OG
VARER TIL PERSONLIG BRUK

71.40
	

Utleie av husholdningsvarer og varer til
personlig bruk

72	 DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET

72.1
	

KONSULENTVIRKSOMHET TILKNYTTET
MASKINVARE

72.10
	

Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare

72.2	 KONSULENTVIRKSOMHET TILKNYTTET
SYSTEM- OG PROGRAMVARE

72.20	 Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og
programvare

72.3	 DATABEHANDLING
72.30	 Databehandling

72.4
	

DRIFT AV DATABASER
72.40
	

Drift av databaser

72.5	 VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV
KONTORMASKINER OG DATA-
MASKINER

72.50	 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner
og datamaskiner

72.6	 ANNEN DATABEHANDLINGS-
VIRKSOMHET

72.60	 Annen databehandlingsvirksomhet

73	 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID

73.1
	

FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID
INNEN NATURVITENSKAP OG TEKNIKK

73.10
	

Forskning og utviklingsarbeid innen
naturvitenskap og teknikk

73.2	 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID
INNEN SAMFUNNSVITENSKAP OG
HUMANISTISKE FAG

73.20	 Forskning og utviklingsarbeid innen
samfunnsvitenskap og humanistiske fag

74	 ANNEN FORRETNINGSMESSIG
TJENESTEYTING

74.1
	

JURIDISK, ADMINISTRATIV OG
ORGANISASJONSTEKNISK
TJENESTEYTING OG REVISJON

74.11
	

Juridisk tjenesteyting
74.12
	

Regnskap, revisjon og skatterådgiving
74.13
	

Markeds- og opinionsundersøkelser
74.14
	

Bedriftsrådgiving
74.15
	

Management-Holdingselskaper

74.2 ARKITEKTVIRKSOMHET OG TEKNISK
KONSULENTVIRKSOMHET

74.20	 Arkitektvirksomhet og teknisk
konsulentvirksomhet

74.3	 TEKNISK TESTING OG ANALYSE
74.30	 Teknisk testing og analyse

74.4 ANNONSE- OG REKLAMEVIRKSOMHET
74.40	 Annonse- og reklamevirksomhet

74.5	 FORMIDLING OG UTLEIE AV
ARBEIDSKRAFT

74.50	 Formidling og utleie av arbeidskraft

74.6 ETTERFORSKING OG VAKTTJENESTE
74.60
	

Etterforsking og vakttjeneste

74.7	 RENGJØRINGSVIRKSOMHET
74.70	Rengjøringsvirksomhet

74.8	 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING
ELLERS

74.81	 Fotografvirksomhet
74.82	 Pakkevirksomhet
74.83	 Kontorservice og oversettingsvirksomhet
74.84	 Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt

annet sted

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE L
OFFENTLIG FORVALTNING

75	 OFFENTLIG ADMINISTRASJON,
FORSVAR OG TRYGDEORDNINGER
UNDERLAGT OFFENTLIG
FORVALTNING

75.1
	

OFFENTLIG ADMINISTRASJON
UNNTATT UTENRIKS- OG
SIKKERHETSSAKER OG TRYGDE-
ORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG
FORVALTNING

75.11
	

Generell (overordnet) offentlig administrasjon
og økonomiforvaltning

75.12
	

Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell,
sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur
og miljøvern

75.13
	

Offentlig administrasjon tilknyttet
næringsvirksomhet og arbeidsmarked
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75.14	 Hjelpetjenester for offentlig administrasjon

75.2
	

OFFENTLIG ADMINISTRASJON
TILKNYTTET UTENRIKS- OG
SIKKERHETSSAKER

75.21
	

Utenrikssaker
75.22
	

Forsvar
75.23
	

Retts- og fengselsvesen
75.24
	

Politi- og påtalemyndighet
75.25
	

Brannvern

75.3 TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT
OFFENTLIG FORVALTNING

75.30
	

Trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE M
UNDERVISNING

80
	

UNDERVISNING

80.1
	

FORSKOLE- OG GRUNNSKOLE-
UNDERVISNING

80.10
	

Førskole- og grunnskoleundervisning

80.2
	

UNDERVISNING PÅ VIDEREGÅENDE
SKOLES NIVÅ

80.21
	

Undervisning i allmennfag
80.22
	

Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede
fag

80.3
	

UNDERVISNING PÅ UNIVERSITETS- OG
HØGSKOLENIVÅ

80.30
	

Undervisning på universitets- og høgskolenivå

80.4 VOKSENOPPLÆRING OG ANNEN
UNDERVISNING

80.41
	

Trafikkskoleundervisning
80.42
	

Voksenopplæring og annen undervisning

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE N
HELSE- OG SOSIALTJENESTER

85	 HELSE- OG SOSIALTJENESTER

85.1
	

HELSETJENESTER
85.11
	

Sykehustjenester
85.12
	

Legetjenester
85.13
	

Tannhelsetjenester
85.14
	

Andre helsetjenester

85.2	 VETERINÆRTJENESTER
85.20	 Veterinærtjenester

85.3
	

SOSIAL- OG OMSORGSTJENESTER
85.31
	

Sosiale tjenester i institusjon
85.32
	

Sosiale tjenester utenfor institusjon

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE 0
ANDRE SOSIALE OG PERSONLIGE
TJENESTER

90	 KLOAKK- OG RENOVASJONS-
VIRKSOMHET

90.0	 KLOAKK- OG RENOVASJONS-
VIRKSOMHET

90.00	 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet

91	 INTERESSEORGANISASJONER IKKE
NEVNT ANNET STED

91.1
	

NÆRINGSLIVS- OG ARBEIDSGIVER-
ORGANISASJONER OG YRKES-
SAMMENSLUTNINGER

91.11
	

Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner
91.12
	

Yrkessammenslutninger

91.2	 ARBEIDSTAKERORGANISASJONER
91.20	 Arbeidstakerorganisasjoner

91.3
	

ANDRE INTERESSEORGANISASJONER
91.31
	

Religiøse organisasjoner
91.32
	

Partipolitiske organisasjoner
91.33
	

Interesseorganisasjoner ellers

92	 FRITIDSVIRKSOMHET, KULTURELL
TJENESTEYTING OG SPORT

92.1
	

FILM OG VIDEO
92.11
	

Film- og videoproduksjon
92.12
	

Distribusjon av film og video
92.13
	

Filmframvisning

92.2	 RADIO OG FJERNSYN
92.20	 Radio og fjernsyn

92.3	 ANNEN UNDERHOLDNINGS-
VIRKSOMHET

92.31	 Selvstendig kunstnerisk virksomhet
92.32	 Drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk

virksomhet
92.33	 Drift av fornøyelsesetablissementer
92.34	 Underholdningsvirksomhet ellers

92.4	 NYHETSBYRÅER
92.40	 Nyhetsbyråer

92.5	 DRIFT AV BIBLIOTEKER, ARKIVER,
MUSEER OG ANDRE KULTUR-
ETABLISSEMENTER

92.51	 Drift av biblioteker og arkiver
92.52	 Drift av museer og vern av historiske steder

og bygninger
92.53	 Drift av botaniske og zoologiske hager og

naturreservater

92.6	 SPORT OG IDRETT
92.61	 Drift av idrettsanlegg
92.62	 Sport og idrett ellers

92.7	 ANNEN FRITIDSVIRKSOMHET
92.71	 Lotteri og totalisatorspill
92.72	 Fritidsvirksomhet ellers
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93	 ANNEN PERSONLIG TJENESTEYTING

93.0
	

ANNEN PERSONLIG TJENESTEYTING
93.01
	

Vaskeri- og renserivirksomhet
93.02
	

Frisering og annen skjønnhetspleie
93.03
	

Begravelsesbyråvirksomhet og drift av
kirkegårder og krematorier

93.04
	

Helsestudio-, massasje- og
solstudiovirksomhet

93.05
	

Personlig tjenesteyting ellers

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE P
LØNNET HUSARBEID

95	 LØNNET ARBEID I PRIVATE
HUSHOLDNINGER

95.0	 LØNNET ARBEID I PRIVATE
HUSHOLDNINGER

95.00	 Lonnet arbeid i private husholdninger

NÆRINGSHOVEDOMRÅDE Q
INTERNASJONALE ORGANER OG
ORGANISASJONER

99	 INTERNASJONALE ORGANER OG
ORGANISASJONER

99.0	 INTERNASJONALE ORGANER OG
ORGANISASJONER

99.00	 Internasjonale organer og organisasjoner
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01	 JORDBRUK OG TJENESTER
TILKNYTTET JORDBRUK. JAKT
OG VILTSTELL

01.1 DYRKING AV JORDBRUKS- OG
HAGEBRUKSVEKSTER

01.11 Dyrking av jordbruksvekster

Omfatter korn, poteter og fôrvekster

Dyrking av grønnsaker og blomster grupperes
under 01.12 Dyrking av hagebruksvekster

Utleie av jordbruksareal grupperes under
70.202 Utleie av egen fast eiendom ellers

01.12 Dyrking av hagebruksvekster

Omfatter grønnsaker, blomster, planter og
dyrking og innsamling av sopp

Dyrking av krydderurter grupperes under
01.13 Dyrking av frukt, bær og krydderurter

Dyrking av skogplanter grupperes under
02.012 Skogbruk ellers

01.121 Dyrking av hagebruksvekster på friland

01.122 Dyrking av hagebruksvekster i veksthus

01.13 Dyrking av frukt, bær og krydderurter

Omfatter også innsamling av ville bær

01.2 HUSDYRHOLD

01.21 Storfehold og melkeproduksjon

01.22 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester

Oppstalling av hester grupperes under 01.42
Tjenester tilknyttet husdyrhold

Rideskoler grupperes under 92.62 Sport og
idrett ellers

01.23 Svinehold

01.24 Fjørfehold og eggproduksjon

Produksjon av fjær og dun grupperes under
15.12 Slakting og produksjon av fjørfekjøtt

01.25 Husdyrhold ellers

Omfatter pelsdyrhold, kaninhold, biavl og
honningproduksjon, oppdrett av kjæledyr og
brukshunder m.m.

Trimming og dressur av hunder grupperes
under 01.42 Tjenester tilknyttet husdyrhold

01.3 KOMBINERT HUSDYRHOLD OG
PLANTEPRODUKSJON

01.30 Kombinert husdyrhold og plante-
produksjon

01.4 TJENESTER TILKNYTTET
JORDBRUK

Jordbrukskonsulenter grupperes under 74.14
Bedriftsrådgiving

01.41	 Tjenester tilknyttet planteproduksjon

Omfatter jordkultivering, sprøyting mot
skadedyr, beskjæring av trær og busker,
innhøsting, høypressing, pakking, drift av
vanningsanlegg, tilplanting og vedlikehold av
idrettsanlegg, parker og hager m.m.

Drenering av jord- og skogbruksareal
grupperes under 45.11 Riving av bygninger
og flytting av mas'se

Utleie av jordbruksmaskiner uten personell
grupperes under 71.31 Utleie av landbruks-
maskiner

Hage- og landskapsarkitekter grupperes
under 74.201 Arkitektvirksomhet

Landbruksutstillinger og -messer grupperes
under 74.84 Forretningsmessig tjenesteyting
ikke nevnt annet sted

Jordbruksorganisasjoner grupperes under
91.11 Næringslivs- og arbeidsgiver-
organisasjoner

01.42 Tjenester tilknyttet husdyrhold

Omfatter inseminasjon, klipping av sauer,
trimming og dressur av hunder, hunde-
pensjonater, oppstalling av hester mm.

Utleie av beitearealer grupperes under
70.202 Utleie av egen fast eiendom ellers

Veterinærer grupperes under 85.20
Veterinærtjenester
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01.5 JAKT, VILTSTELL OG TJENESTER
TILKNYTTET JAKT OG VILTSTELL

01.50	 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt
og viltstell

Omfatter jakt og fangst av fugler og
landpattedyr, selfangst, egg- og dunsanking
m.m.

Hvalfangst grupperes under 05.01 Fiske og
fangst

Jakt drevet som sport og rekreasjon
grupperes under 92.62 Sport og idrett ellers

02	 SKOGBRUK OG TJENESTER
TILKNYTTET SKOGBRUK

02.0 SKOGBRUK OG TJENESTER
TILKNYTTET SKOGBRUK

02.01 Skogbruk

02.011 Avvirking

Omfatter avvirking av tømmer og ved

Salg av juletrær fra torg grupperes under
52.62 Torghandel

02.012 Skogbruk ellers

Omfatter gjødsling, dyrking og utplanting av
skogplanter, rydding, ugraskontroll og
avstandsregulering, innsamling av kongler og
mose m.m.

02.02 Tjenester tilknyttet skogbruk

Omfatter driftsplanlegging, tømmermåling,
transport av skogvirke fram til bilvei eller
jernbane, sprøyting mot skadedyr m.m.

Skogsveibygging grupperes under 45.23
Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg

Utleie av skogbruksmaskiner uten personell
grupperes under 71.31 Utleie av landbruks-
maskiner

05	 FISKE, FANGST OG
FISKEOPPDRETT. TJENESTER
TILKNYTTET FISKE, FANGST OG
FISKEOPPDRETT

05.0 FISKE, FANGST OG
FISKEOPPDRETT. TJENESTER
TILKNYTTET FISKE, FANGST OG
FISKEOPPDRETT

05.01 Fiske og fangst

Foredling av fisk, skalldyr og hval på
foredlingsanlegg i land eller om bord på
fabrikkskip som ikke driverfangst, grupperes
under 15.20 Bearbeiding og konservering av
fisk og fiskevarer

Sportsfiske grupperes under 92.62 Sport og
idrett ellers

05.011 Hav- og kystfiske

Omfatter fangst, ising, salting, frysing og
annen foredling om bord i fangstfartøyet,
lineegning og innsamling av tang og tare

'Wing av garn og nOter drevet som
selvstendig virksomhet grupperes under 17.52
Produksjon av tauverk og nett

05.012 Hvalfangst

Omfatter fangst og foredling om bord på
fangstfartøyer

Fangst av havpattedyr ellers grupperes under
01.50 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt
og viltstell

05.013 Ferskvannsfiske

05.02 Fiskeoppdrett og klekkerier

05.021 Produksjon av matfisk og skalldyr

05.022 Produksjon av yngel og settefisk

BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING.
Næringene 10-14

Bryting og utvinning er brukt i en vid
betydning og omfatter all ekstraktiv
virksomhet av naturlige forekomster av
malmer, mineraler, olje, gass, sand eller
torv. Tilleggsaktiviteter som vanligvis
utføres nær eller ved gruvene, slik som
knusing, sortering, oppredning og
pelletering er også klassifisert her. Dette
omfatter også forberedende arbeid for å

gjøre materialet markedsklart

33



Standard for næringsgruppering	 Norges offisielle statistikk

Tapping av vann og mineralvann fra
naturlige kilder grupperes under 15.98
Produksjon av mineralvann og leskedrikker

10	 BRYTING AV STEINKULL OG
BRUNKULL. UTVINNING AV TORV

10.1 BRYTING AV STEINKULL

10.10 Bryting av steinkull

Omfatter bryting, knusing, rensing, sortering
og agglomerering

10.2 BRYTING AV BRUNKULL

10.20 Bryting av brunkull

Omfatter bryting, vasking, tørking,
pulverisering og agglomerering

Produksjon av trekull grupperes under 24.14
Produksjon av andre organiske kjemiske
råvarer

10.3 STIKKING AV TORV

10.30 Stikking av tory

Produksjon av mineralsk ull og asbest
grupperes under 26.82 Produksjon av ikke-
metallholdige mineralprodukter ellers

11	 UTVINNING AV RÅOLJE OG
NATURGASS. TJENESTER
TILKNYTTET OLJE- OG
GASSUTVINNING

11.1 UTVINNING AV RÅOLJE OG
NATURGASS

11.10 Utvinning av råolje og naturgass

Omfatter utvinning av råolje, naturgass,
kondensat og våtgass (NGL), inkludert
stabilisering, separering og fraksjonering

Omfatter også prosjektering og boring for
egen regning og og virksomhet til
rettighetshavere

Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning
utført på kontrakt grupperes under 11.20
Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning

Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter
grupperes under 23.20 Produksjon av
raffinerte petroleumsprodukter

Produksjon av industrigasser grupperes under
24.11 Produksjon av industrigasser

Transport av olje og gass i rørledning
grupperes under 60.30 Rørtransport

11.2 TJENESTER TILKNYTTET OLJE- OG
GASSUTVINNING

11.20 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning

Omfatter boring av lete-, avgrensnings- og
produksjonsbrønner utført på kontrakt m.m.

Geofysiske, geologiske og seismografiske
undersøkelser grupperes under 74.203
Geologiske undersøkelser

12	 BRYTING AV URAN- OG
THORIUMMALM

12.0 BRYTING AV URAN- OG
THORIUMMALM

12.00 Bryting av uran- og thoriummalm

Produksjon av metallisk uran grupperes
under 23.30 Produksjon av kjernebrensel

13	 BRYTING AV METALLHOLDIG
MALM

13.1 BRYTING AV JERNMALM

13.10 Bryting av jernmalm

Omfatter bryting, knusing, vasking, tørking,
sortering, brenning og røsting

Røsting av jernsulfid grupperes under 24.11
Produksjon av industrigasser

13.2 BRYTING AV IKKE-JERNHOLDIG
MALM UNNTATT URAN- OG
THORIUMMALM

13.20 Bryting av ikke-jernholdig malm unntatt
uran- og thoriummalm

Omfatter malmer som inneholder aluminium,
kobber, bly, sink, tinn, mangan, krom, kobolt,
molybden, tantal, vanadium, gull, sølv og
platina

Omfatter også svovelkis

Produksjon av aluminiumoxid grupperes
under 27.422 Produksjon av halvfabrikata av
aluminium
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INDUS TRI
Næringene 15-37

Industri er definert som fysisk eller
kjemisk bearbeiding av materialer eller
deler til nye produkter, enten arbeidet er
utført maskinelt eller manuelt, eller om
det er utført i en fabrikk eller i hjemmet,
eller om produktene er solgt engros eller
detalj.

Montering av deler er betraktet som
industri, unntatt i de tilfelle aktiviteten er
spesielt klassifisert i en eller annen
gruppe under næring 45 Bygge- og
anleggsvirksomhet slik som:
- oppsetting av egenproduserte ferdighus
og bygningskonstruksjoner på
byggeplassen
- montering på stedet av egenproduserte
seksjoner og deler til bruer, jernbane,
taubaner, heiser, rulletrapper,
sentralvarme- og ventilasjonsanlegg m.m.

Montering og installasjon av
egenproduserte maskiner er klassifisert i
samme industrigruppe som produksjonen
av den varen som blir installert.

Montering og installasjon av innkjøpte
maskiner og utstyr utført som en tjeneste
i tilknytning til salget av en vare, er
klassifisert som varehandel.

Aktiviteten til bedriften som primært er
engasjert i vedlikehold og reparasjon av
maskiner er som hovedregel klassifisert i
samme industrigruppe som produksjonen
av varen.

Bedrifter hvis hovedaktivitet er
reparasjon av husholdningsmaskiner og -
utstyr, motorkjøretøyer og andre
konsumvarer er som hovedregel
klassifisert i den tilsvarende gruppe i
næring 50 eller 52, i samsvar med den
type vare som er reparert. Vesentlig
endring, modernisering eller
rekonstruksjon på en eller annen måte av
varen, regnes som industri.

Produksjon av spesialkomponenter, deler
og tilbehør til maskiner og utstyr er som
hovedregel klassifisert i samme gruppe

14	 BERGVERKSDRIFT ELLERS

14.1 BRYTING AV STEIN

14.11	 Bryting av stein til bygge- og
anleggsvirksomhet

Omfatter grovhugging i steinbrudd av bl.a.
granitt, sandstein og marmor

Tilskjæring av stein utenfor steinbrudd
grupperes under 26.70 Steinbearbeiding

14.12 Bryting av kalkstein, gips og kritt

14.13 Bryting av skifer

14.2 UTVINNING AV SAND OG LEIRE

14.21 Utvinning fra grus- og sandtak

Omfatter bryting av stein til pukk og singel
og etterfølgende knusing

Omfatter også skjellsand

14.22 Utvinning av leire og kaolin

Omfatter også ildfast leire

14.3 BRYTING OG UTVINNING AV
KJEMISKE MINERALER OG
GJØDSELSMINERALER

14.30 Bryting og utvinning av kjemiske
mineraler og gjødselsmineraler

Omfatter også olivin og nefelin og
produksjon av torvstrø og huminal

14.4 PRODUKSJON AV SALT

14.40 Produksjon av salt

Omfatter utvinning, knusing, rensing og
raffinering

14.5 ANNEN BRYTING OG UTVINNING

14.50 Annen bryting og utvinning

Omfatter asbest, fossilt kiselmel, naturlig
grafitt, talkum, feltspat, utvinning av naturlig
asfalt m.m.
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som produksjonen av de maskiner og det utstyr
delene er beregnet for. Imidlertid hører støping og
forming av spesialdeler og tilbehør av plast under
næringshovedgruppe 25.2 Produksjon av
plastprodukter. Produksjonen av ikke-spesialiserte
komponenter og deler til maskiner og utstyr, for
eksempel stempler, elektriske motorer, ventiler,
koblinger, kulelager m.m., er klassifisert i
tilsvarende industrigruppe, uten hensyn til hvilke
maskiner eller hvilket utstyr disse delene skal
inngå i.

15	 PRODUKSJON AV
NÆRINGSMIDLER OG
DRIKKEVARER

15.1 PRODUKSJON, BEARBEIDING OG
KONSERVERING AV KJØTT OG
KJØTTVARER

15.11	 Slakting og produksjon av kjøtt

Omfatter produksjon av huder, skinn og
opprevet ull, bearbeiding av slakteavfall og
ekstrahering av spiselig animalsk fett
(natursmult)

Produksjon av fjørfekjøtt grupperes under
15.12 Slakting og produksjon av fjørfekjøtt

Tørking, salting og røyking av kjøtt grupperes
under 15.13 Produksjon av kjøtt- og fjørfe -

varer

15.12 Slakting og produksjon av fjørfekjøtt

Omfatter også produksjon av kaninkjøtt, fjær
og dun

15.13 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer

Omfatter tørking, salting og røyking av kjøtt
og fjørfe, produksjon av kjøttdeig, pOlser,
kjøttpålegg, kjøttbuljong og kjøttekstrakt og
ferdigmat

15.2 BEARBEIDING OG KONSERVERING
AV FISK OG FISKEVARER

15.20 Bearbeiding og konservering av fisk og
fiskevarer

Omfatter også bearbeiding og konservering
ombord i fabrikkskip

Produksjon av fiskeoljer og -fett grupperes
under 15.411 Produksjon av råfiskeoljer og
-fett

15.201 Produksjon av saltfisk, tørrfisk og
klippfisk

15.202 Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og
bløtdyr

15.203 Produksjon av fiskehermetikk

15.209 Bearbeiding og konservering av fisk og
fiskevarer ellers

Omfatter også fiskemel og ferdigmat

Produksjon av fiskesuppe grupperes under
15.89 Produksjon av næringsmidler ellers

15.3 BEARBEIDING OG KONSERVERING
AV FRUKT OG GRØNNSAKER

15.31 Bearbeiding og konservering av poteter

Omfatter produksjon av potetmel, potetmos,
potetgull, industriell skrelling av poteter m.m.

15.32 Produksjon av juice av frukt og
grønnsaker

Konservering av saft med sukker grupperes
under 15.98 Produksjon av mineralvann og
leskedrikker

15.33 Bearbeiding og konservering av frukt og
grønnsaker ellers

Omfatter produksjon av syltetøy, marmelade,
gele, frysing, tørking og nedlegging i olje
eller vineddik av frukt, nøtter og grønnsaker

Omfatter også produksjon av stekt løk

Produksjon av mel av tørkede belgfrukter
grupperes under 15.61 Produksjon av
kornvarer

Produksjon av kandiserte frukter og rioter
grupperes under 15.84 Produksjon av kakao,
sjokolade og drops

15.4 PRODUKSJON AV VEGETABILSKE
OG ANIMALSKE OLJER OG
FETTSTOFFER
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Ekstrahering av animalsk fett grupperes
under 15.11 Slakting og produksjon av kjøtt

15.41	 Produksjon av uraffinerte oljer og fett

15.411 Produksjon av rå fiskeoljer og fett

Omfatter ekstrahering av oljer fra fisk og
havpattedyr

15.419 Produksjon av andre uraffinerte oljer og
fett

Omfatter rå vegetabilske oljer f.eks.
olivenolje, soyabønneolje, palmeolje,
solsikkeolje, bomullsolje, raps-, ryps- og
sennepsolje, linolje og maisolje

Omfatter også produksjon av oljeholdig mel
av frø og nøtter og ikke spiselige animalske
oljer og fettstoffer

15.42 Produksjon av raffinerte oljer og fett

15.421 Produksjon av animalske oljer og fett

15.422 Produksjon av vegetabilske oljer og fett

Produksjon av raffinert olje av mais
grupperes under 15.62 Produksjon av stivelse
og stivelsesprodukter

15.43 Produksjon av margarin og andre
spiselige fettstoffer

Omfatter også kunstsmult

15.5 PRODUKSJON AV MEIERIVARER
OG ISKREM

15.51 Produksjon av meierivarer

Omfatter yoghurt, ost, smør, kondensert melk,
tørrmelk, kasein, laktose m.m.

Produksjon av ubehandlet frisk melk
grupperes under 01.21 Storfehold og
melkeproduksjon

Produksjon av margarin og blandings-
produkter der margarin eller liknende
produkter inngår, grupperes under 15.43
Produksjon av margarin og andre spiselige
fettstoffer

Produksjon av sjokolademelk grupperes under
15.98 Produksjon av mineralvann og
leskedrikker

15.52 Produksjon av iskrem

Isbarer grupperes under 55.302 Drift av
gatekjøkken, salatbarer og pOlseboder

15.6 PRODUKSJON AV KORNVARER,
STIVELSE OG STIVELSES-
PRODUKTER

Produksjon av potetmel grupperes under
15.31 Bearbeiding og konservering av poteter

15.61 Produksjon av kornvarer

Omfatter mel og gryn av hvete, rug, havre,
mais, ris m.m.

Omfatter også produksjon av mel av
grønnsaker, rotfrukter og nøtter, produksjon
av frokostprodukter og produksjon av
ferdigblandet mel og deig

15.62 Produksjon av stivelse og
stivelsesprodukter

Omfatter stivelse av ris, poteter, mais m.m.

Omfatter også glukose, glukosesirup,
maltsukker, gluten, tapioka og raffinert olje
av mais

Produksjon av laktose grupperes under 15.51
Produksjon av meierivarer

15.7 PRODUKSJON AV FOR

15.71 Produksjon av for til husdyrhold

Omfatter ferdige fôrblandinger og fôrtilskudd
til landbruk og pelsdyravl

Omfatter også fôrtilskudd og for til
fiskeoppdrett

15.72 Produksjon av for til kjæledyr

15.8 PRODUKSJON AV ANDRE
NÆRINGSMIDLER

15.81 Produksjon av brod og ferske
konditorvarer

Omfatter brød og ferske konditorvarer og
deig til brød og kaker

15.82 Produksjon av kavring og kjeks og
konserverte konditorvarer

37



Standard for næringsgruppering 	 Norges offisielle statistikk

Omfatter også saltstenger og salte kjeks

15.83 Produksjon av sukker

Omfatter også produksjon av sirup og melasse

Produksjon av glukose, glukosesirup og
maltsukker grupperes under 15.62 Produksjon
av stivelse og stivelsesprodukter

15.84 Produksjon av kakao, sjokolade og drops

Omfatter whisky, brandy, gin, likører m.m.

15.92 Produksjon av etylalkohol av gjærede
råvarer

Omfatter produksjon av ren sprit

Produksjon av syntetisk etylalkohol grupperes
under 24.14 Produksjon av andre organiske
kjemiske råvarer

15.93 Produksjon av vin
Omfatter også tyggegummi og kandiserte
frukter og nøtter

15.85 Produksjon av pastavarer

Omfatter makaroni, nudler, spaghetti,
tagliatelli m.m.

15.86 Bearbeiding av te og kaffe

Omfatter også produksjon av pulverkaffe,
kaffeerstatninger, krydderekstrakter og
pakking av te i teposer

15.87 Produksjon av smakstilsettingsstoffer og
krydderier

Omfatter krydder, eddik, majones,
sennepsmel, remulade, tomatketchup m.m.

Dyrking av krydderplanter grupperes under
01.13 Dyrking av frukt, bær og krydderurter

Produksjon av bordsalt grupperes under
14.40 Produksjon av salt

15.88 Produksjon av homogeniserte
matprodukter og diettmat

Omfatter slankeprodukter, diettmat, glutenfrie
produkter, diabetikervarer, ernæringsprodukter
spes. til sportsutøvere, barnemat og
morsmelktillegg

15.89 Produksjon av næringsmidler ellers

Omfatter supper og buljonger, gjær, egge-
pulver m.m.

15.9 PRODUKSJON AV DRIKKEVARER

Tapping av drikkevarer grupperes under
51.34 Engroshandel med drikkevarer

15.91	 Produksjon av destillerte alkoholholdige
drikkevarer

Omfatter bordvin, hetvin og musserende vin
basert på druer eller konsentrat av druemost

Produksjon av vermouth grupperes under
15.95 Produksjon av andre ikke-destillerte
gfrerede drikkevarer

15.94 Produksjon av andre fruktviner

15.95 Produksjon av andre ikke-destillerte
gjærede drikkevarer

Omfatter mjød, risvin m.m.

Produksjon av ol grupperes under 15.96
Produksjon av ol

15.96 Produksjon av 01.

15.97 Produksjon av malt

15.98 Produksjon av mineralvann og
leskedrikker

Omfatter drikkevarer på basis av melk
eller kakao, iste m.m.

Omfatter også sukkerholdig saft og tapping
av vann og mineralvann fra naturlige kilder
og frysing av is

Produksjon av ren frukt- og grønnsaksaft og
nektar grupperes under 15.32 Produksjon av
juice av frukt og grOnnsaker

16	 PRODUKSJON AV
TOBAKKSVARER

16.0 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER

16.00 Produksjon av tobakksvarer

Dyrking og forarbeiding av tobakk grupperes
under 01.11 Dyrking av jordbruksvekster
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17	 PRODUKSJON AV TEKSTILER

17.1 PRODUKSJON AV GARN OG TRÅD

17.11 Bearbeiding og spinning av fibre av
bomullstype

17.12 Bearbeiding og spinning av fibre av
kardegarntype

17.13 Bearbeiding og spinning av fibre av
kamgarnstype

17.14 Bearbeiding og spinning av fibre av
lintype

17.15 Tvinning og spinning av fibre av
silketype

17.16 Produksjon av sytråd

Omfatter sytråd av alle typer materiale

17.17 Bearbeiding og spinning av andre
tekstilfibre

Omfatter produksjon av jute, bast, papir,
kunstfibergarn m.m.

Produksjon av syntetiske fibre og duk
grupperes under 24.70 Produksjon av
kunstfibre

Produksjon av glassfibre grupperes under
26.14 Produksjon av glassfibre

Produksjon av asbestgarn grupperes under
26.82 Produksjon av ikke-metallholdige
mineralprodukter ellers

17.2 VEVING AV TEKSTILER

Omfatter veving av tekstiler uansett materiale

Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer av
tekstiler grupperes under 17.51 Produksjon
av gulvtepper, -matter og -ryer

Produksjon av fiberduk grupperes under
17.53 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og
tekstilvarer, unntatt klær

17.21 Veving av stoffer av bomullstype

Omfatter også veving av fløyel, plysj og
frottéstoffer

Veving av bånd grupperes under 17.54
Produksjon av tekstiler ellers

17.22 Veving av stoffer av kardegarntype

17.23 Veving av stoffer av kamgarnstype

17.24 Veving av silke

17.25 Veving av andre tekstiler

Omfatter veving av stoffer av hamp, jute,
bastfibre, glassfibre m.m.

Veving av asbest grupperes under 26.82
Produksjon av ikke-metallholdige
mineralprodukter ellers

17.3 ETTERBEHANDLING AV TEKSTILER

17.30 Etterbehandling av tekstiler

Omfatter bleking, farging, trykking, tørking,
damping og krymping både av tekstiler og
klær

17.4 PRODUKSJON AV TEKSTILVARER,
UNNTATT KLÆR

17.40 Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær

Produksjon av tekstilvarer til teknisk bruk
grupperes under 17.54 Produksjon av
tekstiler ellers

17.401 Produksjon av utstyrsvarer

Omfatter sengetøy, håndklær, vattepper,
dyner, puter, gardiner m.m.

17.409 Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt
klær

Omfatter soveposer, rullegardiner, overtrekk
til møbler, presenninger, telt og annet
campingutstyr, seil, markiser, flagg, bannere
og vimpler, redningsvester, fallskjermer m.m.

17.5 PRODUKSJON AV ANDRE
TEKSTILER

17.51 Produksjon av gulvtepper, -matter og
-ryer

Omfatter også gulvbelegg av nålefilt
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Produksjon av gulvbelegg av kork og
flettematerialer grupperes under 20.52
Produksjon av varer av kork og
flettematerialer

Produksjon av gulvbelegg av gummi
grupperes under 25.13 Produksjon av
gummiprodukter ellers

Produksjon av gulvbelegg av plast grupperes
under 25.23 Produksjon av byggevarer av
plast

Produksjon av gulvbelegg av linoleum og
andre harde gulvbelegg grupperes under
36.63 Industriproduksjon ikke nevnt annet
sted

17.52 Produksjon av tauverk og nett

Omfatter rep og tauverk av tekstilfibre o.1

Omfatter også rep og tauverk av tekstilfibre
impregnert eller belagt med gummi eller
plast og produkter av rep og nett som f.eks.
fiskegarn, skipsfendere og støtputer

Produksjon av hårnett grupperes under 18.24
Produksjon av klær og tilbehør ellers

17.53 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og
tekstilvarer, unntatt klær

Omfatter også fiberduk

17.54	 Produksjon av tekstiler ellers

Omfatter vevde bånd, filt, etiketter og
emblemer, tyll, blonder og kniplinger,
broderier som metervare, tekstilvatt,
tekstilvarer til teknisk bruk m.m.

Omfatter også flettede band og snorer

Produksjon av gulvbelegg av nålefilt
grupperes under 17.51 Produksjon av
gulvtepper, -matter og -ryer

Produksjon av duk av vevet metalltråd
grupperes under 28.73 Produksjon av varer
av metalltråd

17.6 PRODUKSJON AV STOFFER AV
TRIKOTASJE

17.60 Produksjon av stoffer av trikotasje

Omfatter strikkede eller heklede stoffer

Omfatter også fløyel, plysj og frottéstoffer

Produksjon av strikkede eller heklede
ferdigprodukter grupperes under 17.7
Produksjon av klær av trikotasje

17.7 PRODUKSJON AV KLÆR AV
TRIKOTASJE

17.71 Produksjon av strømpevarer

Omfatter strikkede eller heklede strømpevarer
inkl. sokker, knestrømper og strømpebukser

17.72 Produksjon av gensere, jakker og vester
av trikotasje

18	 PRODUKSJON AV KLÆR.
BEREDNING OG FARGING AV
PELSSKINN

18.1 PRODUKSJON AV KLÆR AV LÆR

18.10 Produksjon av klær av lær

Omfatter også klær av kunstlær

Produksjon av hansker, belter, slips m.m.
grupperes under 18.24 Produksjon av klær og
tilbehør ellers

Sportshansker og andre sportsartikler av  lær
grupperes under 36.40 Produksjon av
sportsartikler

18.2 PRODUKSJON AV ANDRE KLÆR OG
TILBEHØR

Produksjon av strikkede og heklede klær
grupperes under 17.7 Produksjon av klær av
trikotasje

Reparasjon av klær grupperes under 52.74
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til
personlig bruk ellers

18.21 Produksjon av arbeidstOy

Omfatter kjeledresser, uniformer o.l.

Produksjon av arbeidstøy av sveiset gummi
grupperes under 25.13 Produksjon av
gummiprodukter ellers

Produksjon av arbeidstøy av sveiset plast
grupperes under 25.24 Produksjon av
plastprodukter ellers
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18.22 Produksjon av annet yttertØY

Omfatter frakker, dresser, drakter, kjoler,
bukser, anorakker, vindjakker o.l.

Produksjon av yttertøy av sveiset gummi
grupperes under 25.13 Produksjon av
gummiprodukter ellers

Produksjon av yttertøy av sveiset plast
grupperes under 25.24 Produksjon av
plastprodukter ellers

18.23 Produksjon av undertØY

Omfatter underbenklær, truser, bh'er,
korsetter, underskjørt o.l.

Omfatter også skjorter, bluser, nattøy og
morgenkåper

Produksjon av babytøy grupperes under 18.24
Produksjon av klær og tilbehør ellers

18.24 Produksjon av klær og tilbehør ellers

Omfatter babytøy, treningsdrakter, skidrakter,
badetøy, hansker, belter, skjerf, slips, hårnett,
m.m.

Sportshansker grupperes under 36.40
Produksjon av sportsartikler

18.3 BEREDNING OG FARGING AV
PELSSKINN. PRODUKSJON AV
PELSVARER

18.30 Beredning og farging av pelsskinn.
Produksjon av pelsvarer

Omfatter beredning, farging, garving, bleking,
klipping og sammensying av pelsskinn,
produksjon av bekledningsvarer og div. varer
av pelsskinn som gulvtepper, pusseskinn og
pol&kluter m.m.

Omfatter også syntetisk pels og varer av
syntetisk pels

Pelsluer og klær med besetning av pelsskinn
grupperes under 18.24 Produksjon av klær og
tilbehør ellers

19	 BEREDNING AV LÆR.
PRODUKSJON AV REISE-
EFFEKTER, SALMAKER-
ARTIKLER OG SKOTØY

19.1 BEREDNING AV LIER

19.10 Beredning av lær

Omfatter garvet -, semsket -,
pergamentbehandlet -, lakk - og metallisert
lær

Omfatter også produksjon av kunstlær

Produksjon av klær av lær grupperes under
18.10 Produksjon av klær av lær

Produksjon av tilbehør til klær ellers av lær
grupperes under 18.24 Produksjon av klær og
tilbehør ellers

Garving og beredning av pelsskinn og huder
med hårbekledning grupperes under 18.30
Beredning og farging av pelsskinn.
Produksjon av pelsvarer

Produksjon av imitert lær grupperes under
henholdsvis 25.13 Produksjon av gummi-
produkter ellers og 25.24 Produksjon av
plastprodukter ellers

19.2 PRODUKSJON AV REISEEFFEKTER
OG SALMAKERARTIKLER

19.20 Produksjon av reiseeffekter og
salmakerartikler

Omfatter reiseeffekter uansett materialer,
pengepunger, penaler, urremmer, drivremmer
og pakninger av lær m.m.

Produksjon av hansker, hatter og belter av
lær grupperes under 18.24 Produksjon av
klær og tilbehør ellers

Produksjon av esker, skrin, etuier o.l.
grupperes under henholdsvis 20.51
Produksjon av trevarer ellers og 21.25
Produksjon av varer av papir og papp ellers

Produksjon av urremmer av metall grupperes
under 33.50 Produksjon av klokker og ur

19.3 PRODUKSJON AV SKOTØY

19.30 Produksjon av skotøy

Omfatter fottøy uansett materiale, gamasjer,
leggbeskyttere og deler til sko m.m.

Produksjon av stoffsko uten såle grupperes
under 18.24 Produksjon av klær og tilbehør
ellers
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Produksjon av treseder grupperes under 20.51
Produksjon av trevarer ellers

Produksjon av skotøy av asbest grupperes
under 26.82 Produksjon av ikke-metallholdige
mineralprodukter ellers

Produksjon av ortopediske sko grupperes
under 33.10 Produksjon av medisinsk og
kirurgisk utstyr og ortopediske artikler

20	 PRODUKSJON AV TRELAST OG
VARER AV TRE, KORK, STRÅ OG
FLETTEMATERIALER, UNNTATT
MØBLER

20.1 SAGING, HØVLING OG
IMPREGNERING AV TRE

20.10 Saging, høvling og impregnering av tre

20.101 Saging og høvling av tre

Omfatter også produksjon av jernbanesviller,
parkettstaver, treull, sag- og høvelflis

Produksjon av tOmmer grupperes under
02.011 Avvirking

Produksjon av takspon, rammer og møbel-
lister grupperes under 20.302 Produksjon av
bygningsartikler

20.102 Treimpregnering

20.2 PRODUKSJON AV FINER,
KRYSSFINER, LAMELLTRE,
SPONPLATER, FIBERPLATER OG
ANDRE BYGNINGS- OG
MØBELPLATER AV TRE

20.20 Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre,
sponplater, fiberplater og andre bygnings-
og møbelplater av tre

20.3 PRODUKSJON AV
MONTERINGSFERDIGE HUS OG
BYGNINGSARTIKLER

20.30 Produksjon av monteringsferdige hus og
bygningsartikler

20.301 Produksjon av monteringsferdige hus

Omfatter prefabrikerte hus og bygnings-
elementer

Oppforing av monteringsferdige hus
grupperes under 45.211 Oppforing av
bygninger

20.302 Produksjon av bygningsartikler

Omfatter dører, vinduer, møbellister, rammer,
trapper, takstoler m.m.

Produksjon av kontormøbler grupperes under
36.12 Produksjon av andre møbler for kontor
og butikk

Produksjon av kjøkkenmøbler grupperes
under 36.13 Produksjon av andre
kjøkkenmøbler

20.4 PRODUKSJON AV TREEMBALLASJE

20.40 Produksjon av treemballasje

Omfatter kasser, tønner, kar, baljer, bøtter o.l.

Omfatter også paller og kabeltromler

Produksjon av skrin, etuier og likkister
grupperes under 20.51 Produksjon av
trevarer ellers

Produksjon av emballasje av flettematerialer
grupperes under 20.52 Produksjon av varer
av kork og flettematerialer

20.5 PRODUKSJON AV ANDRE
TREVARER OG VARER AV KORK
OG FLETTEMATERIALER

20.51 Produksjon av trevarer ellers

Omfatter håndtak og skaft til verktøy, koster
eller børster; esker, skrin, etuier, likkister,
husholdningsartikler og pyntegjenstander av
tre, tresåler, spoler, trådsneller, garnruller
m.m.

Produksjon av skotøy av tre grupperes under
19.30 Produksjon av skotøy

Produksjon av treemballasje grupperes under
20.40 Produksjon av treemballasje

Produksjon av lamper og belysningsutstyr av
tre grupperes under 31.50 Produksjon av
belysningsutstyr og elektriske lamper

Produksjon av urkasser grupperes under
33.50 Produksjon av klokker og ur
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Produksjon av møbler grupperes under 36.1
Produksjon av møbler

Produksjon av leketøy av tre grupperes under
36.50 Produksjon av spill og leker

Produksjon av bijouterivarer av tre grupperes
under 36.61 Produksjon av bijouterivarer

Produksjon av koster og børster grupperes
under 36.62 Produksjon av koster og børster

Produksjon av fyrstikker, spaserstokker og
piper grupperes under 36.63 Industri-
produksjon ikke nevnt annet sted

20.52 Produksjon av varer av kork og
flettematerialer

Omfatter bearbeiding av naturkork og
produksjon av gulvbelegg av kork,
produksjon av matter, tepper og skjermer av
flettematerialer og kurvmakervarer

Produksjon av matter og tepper av tekstil-
materiale grupperes under 17.51 Produksjon
av gulvtepper, -matter og -ryer

Produksjon av møbler av kork og
flettematerialer grupperes under 36.14
Produksjon av møbler ellers

21	 PRODUKSJON AV PAPIRMASSE,
PAPIR OG PAPIRVARER

21.1 PRODUKSJON AV PAPIRMASSE,
PAPIR OG PAPP

21.11 Produksjon av papirmasse

Omfatter også gjenvinning av papir

Produksjon av cellulosederivater gruppres
under 24.16 Produksjon av basisplast

21.111 Produksjon av mekanisk tremasse

Omfatter også papirmasse av avfallspapir

21.112 Produksjon av sulfat- og sulfittcellulose

21.12 Produksjon av papir og papp

Omfatter også plastbelagt papir og papp,
cellulosevatt og vatt av cellulosefibre

Produksjon av bølgepapp grupperes under
21.21 Produksjon av bølgepapp og emballasje
av papir og papp

Produksjon av tapet grupperes under 21.24
Produksjon av tapet

21.2 PRODUKSJON AV VARER AV PAPIR
OG PAPP

21.21 Produksjon av bølgepapp og emballasje
av papir og papp

Omfatter bølgepapp og forskjellig emballasje
av papir og papp som sammenleggbare esker
og kartonger, sekker, poser, kartotekesker o.l

Produksjon av konvolutter grupperes under
21.23 Produksjon av kontorartikler av papir

Produksjon av eggkartonger, melkekartonger
og annen støpt emballasje av papir og papp
grupperes under 21.25 Produksjon av varer
av papir og papp ellers

21.22 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og
toalettartikler av papir

Omfatter servietter, lommetørklær, håndklær,
duker, toalettpapir, kjøkkenruller, sanitetsbind
og tamponger, bleier o.l.

Omfatter også begre og tallerkner av papp

Produksjon av sanitetsbind av tekstilvatt
grupperes under 17.54 Produksjon av
tekstiler ellers

21.23 Produksjon av kontorartikler av papir

Omfatter konvolutter, brevpapir, korrigerings-
tape, ringpermer, brevordner o.l.

Omfatter også karbonpapir, selvkopierende
papir og datapapir

Produksjon av tape av plast og ringpermer og
brevordner av plast grupperes under 25.24
Produksjon av plastprodukter ellers

21.24 Produksjon av tapet

Omfatter også vinylbelagt tapet og tekstiltapet

21.25 Produksjon av varer av papir og papp
ellers

Omfatter etiketter, papir- og pappfiltre, spoler
og trådsneller av papir, eggkartonger, melke-
kartonger m.m.
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Produksjon av spillekort, spill og leker av
papir og papp grupperes under 36.50
Produksjon av spill og leker

22	 FORLAGSVIRKSOMHET, GRAFISK
PRODUKSJON OG
REPRODUKSJON AV INNSPILTE
OPPTAK

22.1 FORLAGSVIRKSOMHET

22.11 Forlegging av bøker

Omfatter forlegging av bøker, brosjyrer,
flygeblad, ordbøker, leksikon o.l.

Omfatter også forlegging av atlaser,
telefonkataloger og noteboker

22.12 Forlegging av aviser

22.13 Forlegging av tidsskrifter og ukeblader

22.14 Forlegging av lydopptak

Omfatter forlegging av grammofonplater, CD,
lydbånd m.m.

22.15 Forlagsvirksomhet ellers

Omfatter forlegging av kart, fotografier,
prospektkort, kalendere, plakater,
reproduksjoner, blanketter, timeplaner m.m.

Produksjon av mikroficher grupperes under
74.81 Fotografvirksomhet

22.2 GRAFISK PRODUKSJON OG
TJENESTER TILKNYTTET GRAFISK
PRODUKSJON

22.21 Trykking av aviser

Omfatter også blader og magasiner trykket på
avispapir

22.22 Trykking ellers

Omfatter trykking av bøker, blader,
magasiner, noter, brosjyrer, plakater,
reklamemateriale, formularer, kart, frimerker,
pengesedler m.m.

Trykking av etiketter grupperes under 21.25
Produksjon av varer av papir og papp ellers

22.23 Bokbinding og ferdiggjøring av
trykksaker

22.24 Setting og produksjon av klisj6er

Omfatter fotosats, desktopdesign og -sats, o.l.

22.25 Annen grafisk produksjon

Omfatter overheadtransparenter, layout,
dummier og gummi- og plaststempler

Datostempler grupperes under 36.63 Industri-
produksjon ikke nevnt annet sted

22.3 REPRODUKSJON AV INNSPILTE
OPPTAK

22.31 Reproduksjon av lydopptak

Omfatter reproduksjon av grammofonplater,
CD, lydbånd m.m.

22.32 Reproduksjon av video -opptak

Omfatter kopiering av musikkvideoer,
videofilmer m.m.

22.33 Reproduksjon av data og programmer på
EDB-media

Omfatter kopiering av programmer og data på
plater og bånd

23	 PRODUKSJON AV KULL- OG
PETROLEUMSPRODUKTER OG
KJERNEBRENSEL

23.1 PRODUKSJON AV
KULLPRODUKTER

23.10 Produksjon av kullprodukter

Omfatter også koksgass og kulltjære

Produksjon av bek og bekkoks grupperes
under 24.14 Produksjon av andre organiske
kjemiske råvarer

Produksjon av elektrodemasse grupperes
under 26.82 Produksjon av ikke-metallholdige
mineralprodukter ellers

23.2 PRODUKSJON AV RAFFINERTE
PETROLEUMSPRODUKTER

23.20 Produksjon av raffinerte petroleums-
produkter
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Omfatter drivstoff og brenselsgasser, smøre-
oljer og -fett, asfalt, mineralsk terpentin,
white spirit, vaselin, parafin m.m.

23.3 PRODUKSJON AV KJERNEBRENSEL

23.30 Produksjon av kjernebrensel

Omfatter også bearbeiding av atomavfall og
produksjon av radioaktive stoffer til
industriell eller medisinsk bruk

Bryting av uran- og thoriummalm grupperes
under 12.00 Bryting av uran- og
thoriummalm

24	 PRODUKSJON AV KJEMIKALIER
OG KJEMISKE PRODUKTER

24.1 PRODUKSJON AV KJEMISKE
RÅVARER

24.11	 Produksjon av industrigasser

Omfatter trykkluft og andre gasser i flytende
eller komprimert form og gasser for kjøling
og isolering

Utvinning av naturgasser grupperes under
11.10 Utvinning av råolje og naturgass

Produksjon av brenselsgasser grupperes
under 23.20 Produksjon av raffinerte
petroleumsprodukter

24.12 Produksjon av fargestoffer og pigmenter

Omfatter fargestoffer og pigmenter i
ubearbeidet form eller som konsentrat uansett
materiale

Produksjon av bearbeidede fargestoffer og
pigmenter grupperes under 24.30 Produksjon
av maling og lakk, trykkfarger og tetnings-
midler

24.13 Produksjon av andre uorganiske
kjemikalier

24.131 Produksjon av karbider

24.139 Produksjon av uorganiske kjemikalier
ellers

Omfatter syrer, baser, alkaliemetaller,
silisium, m.m.

Produksjon av nitrersyre, saltpetersyre,
ammoniakk, ammoniumklorid, fosfater,
kaliumnitrit og kaliumnitrat grupperes under
24.15 Produksjon av gjødsel og nitrogen-
forbindelser

Produksjon av aluminiumoxid grupperes
under 27.422 Produksjon av halvfabrikata av
aluminium

24.14 Produksjon av andre organiske kjemiske
råvarer

Omfatter hydrokarboner, alkoholer, bek,
bekkoks, karbolsyrer, eddiksyre, aldehyder,
ketoner, trekull, mineralsk tjære m.m.

Produksjon av etylalkohol grupperes under
15.92 Produksjon av etylalkohol av gjærede
råvarer

Produksjon av basisplast grupperes under
24.16 Produksjon av basisplast

Produksjon av syntetisk gummi grupperes
under 24.17 Produksjon av syntetisk gummi

Produksjon av salicyl- og acetylsalicylsyre
grupperes under 24.41 Produksjon av
farmasøytiske råvarer

Produksjon av eteriske oljer grupperes under
24.63 Produksjon av eteriske oljer

24.15 Produksjon av gjødsel og
nitrogenforbindelser

Omfatter ublandede og blandede nitrogen-,
fosfor- eller kaliumholdige gjødselsstoffer,
nitrogenprodukter, salpetersyre, ammoniakk,
nitriter og nitrater av kalium, urea og rå
naturlige fosfater, kaliumsalter o.l.

24.16 Produksjon av basisplast

Omfatter også cellulosederivater

Gjenvinning av plast grupperes under 37.20
Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall og
skrap

24.17 Produksjon av syntetisk gummi

Omfatter syntetisk gummi i ubearbeidet form
eller i form av plater eller bånd

Omfatter også balata og andre blandinger av
syntetisk og naturlig gummi
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24.2 PRODUKSJON AV PLANTEVERN-
OG SKADEDYRMIDLER OG ANDRE
LANDBRUKSKJEMISKE
PRODUKTER

24.20 Produksjon av plantevern- og
skadedyrmidler og andre
landbrukskjemiske produkter

Omfatter insektdrepende midler,
desinfeksjonsmidler o.l.

Omfatter også rottegift og soppdrepende
midler

Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser
grupperes under 24.15 Produksjon av gjødsel
og nitrogenforbindelser

24.3 PRODUKSJON AV MALING OG
LAKK, TRYKKFARGER OG
TETNINGSMIDLER

24.30 Produksjon av maling og lakk,
trykkfarger og tetningsmidler

Omfatter maling, lakk, porselens-, glass- og
emaljemaling, sparkel, kitt, treimpreg-
neringsmidler, trykkfarger o.l

Omfatter også produksjon av løsnings- og
fortynningsmidler og malings- og
lakkfjerningsmidler

Produksjon av fargestoffer og pigmenter
grupperes under 24.12 Produksjon av
fargestoffer og pigmenter

Produksjon av blekk og tusj grupperes under
24.66 Produksjon av kjemiske produkter
ellers

24.301 Produksjon av maling og lakk

24.302 Produksjon av trykkfarger og
tetningsmidler

24.4 PRODUKSJON AV FARMASØYTISKE
RÅVARER OG PREPARATER

24.41 Produksjon av farmasøytiske råvarer

Omfatter vitaminer, insulin, penicillin og
andre antibiotika, salicyl- og acetylsalicylsyre
o.l.

Omfatter også bearbeiding av blod,
produksjon av kjemisk rent sukker og
bearbeiding av kjertler

Produksjon av kjemiske råvarer grupperes
under 24.1 Produksjon av kjemiske råvarer

Produksjon av farmasøytiske råvarer i
detaljpakninger eller dosert som legemidler
grupperes under 24.42 Produksjon av
farmasøytiske preparater

24.42 Produksjon av farmasøytiske preparater

Omfatter vaksiner, medisinsk preparert vatt,
plaster, bandasje, gas, suturer m.m.

24.5 PRODUKSJON AV SÅPE OG
VASKEMIDLER, RENSE- OG
POLERMIDLER, PARFYME OG
TOALETTARTIKLER

24.51 Produksjon av såpe og vaskemidler,
rense- og pol&rnidler

Omfatter såpe, oppvaskmiddel, vaskemiddel i
fast eller flytende form, polamidler for laer,
tre, biler, glass- og metallvarer, skurepulver
og preparater for luftrensing

Omfatter også glyserol og bløtemidler for
tekstiler

Produksjon av syntetisk glycerol grupperes
under 24.14 Produksjon av andre organiske
kjemiske råvarer

24.52 Produksjon av parfyme og toalettartikler

Omfatter parfyme, kosmetikk, solkrem,
preparater for manikyr og pedikyr, hårsjampo,
hårspray, permanentpreparater, deodoranter,
badesalt, tannkrem o.l.

Ekstrahering av eteriske oljer grupperes
under 24.63 Produksjon av eteriske oljer

24.6 PRODUKSJON AV ANDRE
KJEMISKE PRODUKTER

24.61 Produksjon av eksplosiver

Omfatter krutt, sprengstoff og pyrotekniske
artikler

24.62 Produksjon av lim og gelatin

Omfatter kaseionater, gelatin og gelatin-
derivater, lim, klister o.l.

Omfatter også lim basert på gummi

24.63 Produksjon av eteriske oljer
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Produksjon av parfyme grupperes under
24.52 Produksjon av parfyme og
toalettartikler

24.64 Produksjon av fotokjemiske produkter

Omfatter lysømfintlig papir, film, fotografiske
plater m.m.

24.65 Produksjon av uinnspilte media

Omfatter produksjon av lydbånd, videofilmer,
disketter, magnetbånd m.m.

24.66 Produksjon av kjemiske produkter ellers

Omfatter peptoner og andre proteinderivater,
pulver og pasta for lodding og sveising, anti-
frostvæsker, hydrauliske oljer, blekk og tusjer
og aktivt kull m.m.

Produksjon av smøreoljer grupperes under
23.20 Produksjon av raffinerte
petroleumsprodukter

24.7 PRODUKSJON AV KUNSTFIBRE

24.70 Produksjon av kunstfibre

Produksjon av sytråd av kunstfibre grupperes
under 17.16 Produksjon av sytråd

Spinning av kunstfibergarn grupperes under
17.17 Bearbeiding og spinning av andre
tekstilfibre

25	 PRODUKSJON AV GUMMI- OG
PLASTPRODUKTER

25.1 PRODUKSJON AV
GUMMIPRODUKTER

25.11 Produksjon av gummidekk og slanger til
gummidekk

Omfatter også camelback

25.12 Regummiering og vulkanisering av
gummidekk

Reparasjon av dekk grupperes under 50.20
Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer

25.13 Produksjon av gummiprodukter ellers

Omfatter halvfabrikata av gummi, gummi-
impregnerte tekstiler, garn og stoff,
gulvbelegg, gummipakninger, gummislanger,
klær, oppblåsbare gummimadrasser, fendere
m.m.

Produksjon av cordvev grupperes under 17.54
Produksjon av tekstiler ellers

Produksjon av gummifottøy grupperes under
19.30 Produksjon av skotOy

Produksjon av lim og lim basert på gummi
grupperes under 24.62 Produksjon av lim og
gelatin

Produksjon av luftputebåter grupperes under
35.113 Bygging og reparasjon av båter under
100 bruttotonn

Produksjon av sportsartikler av gummi
grupperes under 36.40 Produksjon av
sportsartikler

Produksjon av spill og leker av gummi
grupperes under 36.50 Produksjon av spill og
leker

25.2 PRODUKSJON AV PLAST-
PRODUKTER

25.21 Produksjon av halvfabrikata av plast

Omfatter rør, slanger, plater, film, stenger,
profiler, folie m.m. av plast

Omfatter også produkter av skumplast

Produksjon av basisplast grupperes under
24.16 Produksjon av basisplast

Produksjon av selvklebende plater og bånd
grupperes under 25.24 Produksjon av plast-
produkter ellers

Produksjon av optiske artikler av plast
grupperes under 33.40 Produksjon av optiske
instrumenter og fotografisk utstyr

Produksjon av skumplastmadrasser som ikke
er overtrukket grupperes under 36.15
Produksjon av madrasser

25.22 Produksjon av plastemballasje

Omfatter poser, sekker, bæreposer, kasser,
ballonger, flasker, spoler m.m.
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Produksjon av reiseeffekter av plast
grupperes under 19.20 Produksjon av
reiseeffekter og salmakerartikler

25.23 Produksjon av byggevarer av plast

Omfatter dører, vinduer, rammer, skodder,
persienner, rullegardiner og tak-, vegg- og
gulvbelegg av plast i ruller

Omfatter også sanitærartikler

Produksjon av linoleum og annet gulvbelegg
av hard plast grupperes under 36.63 Industri-
produksjon ikke nevnt annet sted

25.24 Produksjon av plastprodukter ellers

Omfatter kjøkkenutstyr, toalettartikler, klær,
hjelmer av plast, isolatorer og deler til
elektrisk utstyr, kontorrekvisita, tilbehør til
møbler, drivremmer og transportbånd m.m.

Produksjon av reiseeffekter av plast
grupperes under 19.20 Produksjon av
reiseeffekter og salmakerartikler

Produksjon av skotOy av plast grupperes
under 19.30 Produksjon av skotOy

Produksjon av tape av papir og ringpermer
og brevordner av papp grupperes under
21.23 Produksjon av kontorartikler av papir

Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr
og ortopediske artikler av plast grupperes
under 33.10 Produksjon av medisinsk og
kirurgisk utstyr og ortopediske artikler

Produksjon av deler av plast til optiske
instrumenter grupperes under 33.40
Produksjon av optiske instrumenter og
fotografisk utstyr

Produksjon av plastmObler grupperes under
36.1 Produksjon av mobler

Produksjon av skumplastmadrasser grupperes
under 36.15 Produksjon av madrasser

Produksjon av sportsartikler av plast
grupperes under 36.40 Produksjon av
sportsartikler

Produksjon av spill og leker av plast
grupperes under 36.50 Produksjon av spill og
leker

Produksjon av linoleum og harde gulvbelegg
grupperes under 36.63 Industriproduksjon
ikke nevnt annet sted

26	 PRODUKSJON AV ANDRE IKKE-
METALLHOLDIGE
MINERALPRODUKTER

26.1 PRODUKSJON AV GLASS OG
GLASSPRODUKTER

26.11 Produksjon av planglass

Omfatter også armert glass

26.12 Bearbeiding av planglass

Omfatter herding, laminering, produksjon av
speil, termoglass og ruter og lykteglass til
biler og fly

26.13 Produksjon av emballasje og hushold-
ningsartikler av glass og krystall

Produksjon av teknisk glass grupperes under
26.15 Produksjon av teknisk glass og andre
glassvarer

Produksjon av leker av glass grupperes under
36.50 Produksjon av spill og leker

26.14 Produksjon av glassfibre

Omfatter også glassvatt og varer av glassvatt

Produksjon av vevnader av glassgarn
grupperes under 17.25 Veving av tekstiler

26.15 Produksjon av teknisk glass og andre
glassvarer

Omfatter stayer og rør, glassvarer for
laboratorier og farmasøytisk bruk, optisk
glass, urglass, isolatorer og deler av glass til
bijouterivarer

Produksjon av injeksjonssprOyter grupperes
under 33.10 Produksjon av medisinsk og
kirurgisk utstyr og ortopediske artikler

Bearbeiding av optisk glass grupperes under
33.40 Produksjon av optiske instrumenter og
fotografisk utstyr

26.2 PRODUKSJON AV KERAMISKE
PRODUKTER

Produksjon av ildfaste keramiske produkter
grupperes under 26.26 Produksjon av ildfaste
keramiske produkter
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Produksjon av keramiske produkter for bygge-
og anleggsvirksomhet grupperes under 26.30

Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser
og paneler

26.21 Produksjon av keramiske husholdnings-
artikler og dekorasjonsgjenstander

Omfatter kjøkkenutstyr, toalettartikler m.m.

Produksjon av ildfaste keramiske produkter
grupperes under 26.26 Produksjon av ildfaste
keramiske produkter

Produksjon av leker av keramikk grupperes
under 36.50 Produksjon av spill og leker

Produksjon av bijouterivarer av keramisk
materiale grupperes under 36.61 Produksjon
av bijouterivarer

26.22 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk
materiale

Produksjon av ildfaste keramiske produkter
grupperes under 26.26 Produksjon av ildfaste
keramiske produkter

Produksjon av keramisk byggemateriale
grupperes henholdsvis under 26.30
Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser
og paneler og 26.40 Produksjon av murstein,
teglstein og andre byggevarer av brent leire

26.23 Produksjon av isolatorer og
isoleringsdeler av keramisk materiale

Produksjon av ildfaste keramiske produkter
grupperes under 26.26 Produksjon av ildfaste
keramiske produkter

26.24 Produksjon av andre keramiske produkter
for teknisk bruk

Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler
av keramisk materiale grupperes under 26.23
Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler
av keramisk materiale

Produksjon av ildfaste keramiske produkter
grupperes under 26.26 Produksjon av ildfaste
keramiske produkter

26.25 Produksjon av andre ikke-ildfaste
keramiske produkter

Omfatter emballasje av ikke-ildfast materiale
f.eks. potter, krukker, skåler m.m

26.26 Produksjon av ildfaste keramiske
produkter

Omfatter varmeisolerende artikler, ildfast
keramisk murstein, digler, dyser, rør m.m.

26.3 PRODUKSJON AV KERAMISKE
PRODUKTER FOR BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET

26.30 Produksjon av keramiske vegg- og
gulvfliser og paneler

Produksjon av ildfaste fliser og takstein
grupperes under 26.26 Produksjon av ildfaste
keramiske produkter

26.4 PRODUKSJON AV MURSTEIN,
TEGLSTEIN OG ANDRE
BYGGEVARER AV BRENT LEIRE

26.40 Produksjon av murstein, teglstein og
andre byggevarer av brent leire

Produksjon av ildfaste keramiske
byggematerialer grupperes under 26.26
Produksjon av ildfaste keramiske produkter

Produksjon av keramisk stein og keramiske
fliser for gulvlegging grupperes under 26.30
Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser
og paneler

Produksjon av murstein og takstein av sement
grupperes under 26.65 Produksjon av
fibersement

26.5 PRODUKSJON AV SEMENT, KALK
OG GIPS

26.51 Produksjon av sement

Produksjon av tannlegesement grupperes
under 24.42 Produksjon av farmasøytiske
preparater

Produksjon av sementprodukter grupperes
under 26.6 Produksjon av betong-, sement- og
gipsprodukter

Produksjon av ferdigblandet betong grupperes
under 26.63 Produksjon av ferdigblandet
betong

26.52 Produksjon av kalk
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Omfatter brent, lesket og hydraulisk kalk

Bryting av kalkstein grupperes under 14.12
Bryting av kalkstein, gips og kritt

26.53 Produksjon av gips

Produksjon av gipsprodukter grupperes under
26.6 Produksjon av betong-, sement- og
gipsprodukter

26.6 PRODUKSJON AV BETONG-,
SEMENT- OG GIPSPRODUKTER

26.61 Produksjon av betongvarer for bygge- og
anleggsvirksomhet

Omfatter fliser, kantstein, bygningsstein, rør
m.m.

Produksjon av byggematerialer av
fibersement grupperes under 26.65
Produksjon av fibersement

26.62 Produksjon av gipsvarer for bygge- og
anleggsvirksomhet

26.63 Produksjon av ferdigblandet betong

26.64 Produksjon av mørtel

26.65 Produksjon av fibersement

Omfatter cellulosesement og varer av
cellulosesement, plater, takstein, rør,
vindusrarnmer, beholdere, kar, kjøkkenkar,
kjøkkenvasker, møbler m.m.

26.66 Produksjon av betong-, sement- og
gipsprodukter ellers

Omfatter pyntegjenstander, vaser, potter,
møbler m.m.

26.7 STEINBEARBEIDING

26.70 Steinbearbeiding

Omfatter brostein, kantstein m.m.

Grovhugging av stein utført i steinbrudd
grupperes under 14.11 Bryting av stein til
bygge- og anleggsvirksomhet

Produksjon av mollesteiner og slipesteiner
grupperes under 26.81 Produksjon av
slipestoffer

Billedhoggere grupperes under 92.31
Selvstendig kunstnerisk virksomhet

26.8 PRODUKSJON AV IKKE-
METALLHOLDIGE
MINERALPRODUKTER

26.81 Produksjon av slipestoffer

Omfatter møllestein, slipestein og naturlige
eller kunstige slipestoffer i pulverform

26.82 Produksjon av ikke-metallholdige
mineralprodukter ellers

Omfatter asfaltpapp, takpapp, elektrodemasse,
mineralsk ull og asbest m.m.

Produksjon av glassvatt og produkter av
glassvatt grupperes under 26.14 Produksjon
av glassfibre

27	 PRODUKSJON AV METALLER

27.1 PRODUKSJON AV JERN OG STAL

27.10 Produksjon av jern og stål

Omfatter også ferromangan og ferrofosfor
med høyere karboninnhold enn 2%,
jerngranular og plater, stenger og profiler

Produksjon av monterte skinner for rullende
materiell grupperes under 28.75 Produksjon
av metallvarer ellers

27.2 PRODUKSJON AV RØR AV JERN OG
STÅL

27.21 Produksjon av rør og rørdeler av
støpejern

27.22 Produksjon av andre rør og rørdeler av
jern og stål

27.3 PRODUKSJON AV FERRO-
LEGERINGER OG HALVFABRIKATA
AV JERN OG STÅL

27.31	 Kaldtrekking av stenger og profiler

Trekking av tråd grupperes under 27.34
Trekking av tråd

27.32 Kaldvalsing av band
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27.33 Kaldvalsing og pressing av profilerte
plater og profiler

27.34 Trekking av tråd

27.35 Produksjon av ferrolegeringer og
halvfabrikata av jern og stål ellers

Omfatter også produksjon av pulver av jern
og stål, stålsand og elektrolyttjern

Produksjon av ferromangan med høyt
karboninnhold, ferrofosfor og jerngranulat
grupperes under 27.10 Produksjon av jern og
stål

27.4 PRODUKSJON AV IKKE-JERN-
HOLDIGE METALLER OG
HALVFABRIKATA

27.41 Produksjon av edelmetaller

Omfatter også legeringer og halvfabrikata

Produksjon av urkasser av edelt metall
grupperes under 33.50 Produksjon av klokker
og ur

27.42 Produksjon av aluminium

27.421 Produksjon av primæraluminium

Omfatter også sekundæraluminium og
aluminiumslegeringer

27.422 Produksjon av halvfabrikata av
aluminium

Omfatter også aluminiumoxid

27.43 Produksjon av bly, sink og tinn

Omfatter også legeringer og halvfabrikata

27.44 Produksjon av kobber

Omfatter også legeringer og halvfabrikata

27.45 Produksjon av ikke-jernholdige metaller
ellers

Omfatter krom, mangan, nikkel etc. a v. malm
eller oksyder

Omfatter også legeringer og halvfabrikata

27.5 STØPING AV METALLER

27.51	 StOping av jern

27.52 StOping av stål

27.53 Støping av lettmetaller

27.54 Støping av andre ikke-jernholdige
metaller

Omfatter tung- og edelmetaller

28	 PRODUKSJON AV METALLVARER,
UNNTATT MASKINER OG UTSTYR

28.1 PRODUKSJON AV METALL-
KONSTRUKSJONER

28.11 Produksjon av metallkonstruksjoner og
deler

Omfatter bygningsskjeletter, skjeletter for
late- og håndteringsutstyr, prefabrikerte
bygninger m.m.

Produksjon av skipsdeler og skipsseksjoner
grupperes under 35.11 Bygging og reparasjon
av fartøyer

28.12 Produksjon av bygningsartikler av metall

Omfatter doer, porter, vinduer, rammer,
trapper m.m.

28.2 PRODUKSJON AV TANKER OG
CISTERNER, RADIATORER OG
KJELER TIL SENTRALVARME-
ANLEGG

28.21 Produksjon av cisterner, tanker og
beholdere av metall

Omfatter beholdere med rominnhold over 300
liter

Omfatter også beholdere for komprimert eller
flytende gass

Produksjon av beholdere med rominnhold
inntil 300 liter grupperes under henholdsvis
28.71 Produksjon av stålfat og andre
beholdere av jern og stål og 28.72
Produksjon av emballasje av lettmetall

Produksjon av transportcontainere grupperes
under 34.20 Produksjon av karosserier og
tilhengere
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28.22 Produksjon av radiatorer og kjeler til
sentralvarmeanlegg

28.3 PRODUKSJON AV DAMPKJELER,
UNNTATT KJELER TIL
SENTRALVARMEANLEGG

28.30 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler
til sentralvarmeanlegg

Omfatter også kjernereaktorer

Produksjon av kjeler til sentralvarmeanlegg
grupperes under 28.22 Produksjon av
radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg

Produksjon av isotopseparatorer grupperes
under 29.56 Produksjon av spesialmaskiner
ellers

28.4 SMIING, STANSING OG VALSING
AV METALL. PULVERMETALLURGI

28.40 Smiing, stansing og valsing av metall.
Pulvermetallurgi

Produksjon av metallpulver grupperes under
27.35 Produksjon av ferrolegeringer og
halvfabrikata av jern og stål ellers

28.5 OVERFLATEBEHANDLING OG
BEARBEIDING AV METALLER

28.51 Overflatebehandling av metaller

Omfatter sandblåsing, rensing av metall,
industrilakkering, galvanisering, forkromming,
belegging med plast, emalje o.l., farging,
gravering og trykking av metall; herding og
glanssliping av metall

28.52 Bearbeiding av metaller på kontraktbasis

Omfatter fresing, høvling, finpolering,
sveising m.m.

28.6 PRODUKSJON AV SKJÆRE- OG
KLIPPEREDSKAPER, HAND-
VERKTØY OG ANDRE JERNVARER

28.61 Produksjon av kjøkkenredskaper og
skjære- og klipperedskaper for personlig
bruk

Omfatter også spisebestikk, barberhøvler og
-blader

Produksjon av knivblad til maskiner
grupperes under 28.62 Produksjon av
håndverktøy

Produksjon av elektriske barbermaskiner
grupperes under 29.71 Produksjon av
elektriske husholdningsmaskiner og apparater

Produksjon av servise av metall grupperes
under 28.75 Produksjon av metallvarer ellers

Produksjon av bestikk av edelt metall
grupperes under 36.22 Produksjon av
smykker og varer av edle metaller, edelstener
og halvedelstener

28.62 Produksjon av håndverktøy

Omfatter også deler til maskinverktøy

Produksjon av motordrevet håndverktøy
grupperes under 29.40 Produksjon av
maskinverktØY

28.63 Produksjon av låser og beslag

Omfatter også nøkler

28.7 PRODUKSJON AV ANDRE
METALLVARER

28.71 Produksjon av stålfat og andre beholdere
av jern og stål

Omfatter beholdere med rominnhold under
300 liter

Produksjon av beholdere med rominnhold
over 300 liter grupperes under 28.21
Produksjon av cisterner, tanker og beholdere
av metall

28.72 Produksjon av emballasje av lettmetall

Omfatter også lukkeanordninger av metall
f.eks. kapsler, korker o.l.

28.73 Produksjon av varer av metalltråd

Omfatter metallkabler og piggtrå, rister,
metallduk, spiker og stift

Symaskinnåler grupperes under 29.54
Produksjon av maskiner og utstyr for tekstil-,
konfeksjons- og lcervareindustri

28.74 Produksjon av bolter, skruer, mu ttere,
kjetting og fjærer

S2



Norges offisielle statistikk
	

Standard for næringsgruppering

Produksjon av kjeder til tannhjul grupperes
under 29.14 Produksjon av lagre, gir og
andre drivanordninger

Produksjon av deler til ur grupperes under
33.50 Produksjon av klokker og ur

28.75 Produksjon av metallvarer ellers

Omfatter kasseroller, stekepanner, brett,
gryteskrubber, servise, sinkbøtter, pengeskap,
monterte jernbane- og sporvognskinner og
-buffere, bajonetter, sikkerhetshjelmer av
metall, spenner, kroker, skilt, binders, synåler,
strikkepinner, skips- og båtpropeller, anker,
dregger m.m.

Produksjon av varer av edelmetall grupperes
under 36.22 Produksjon av smykker og varer
av edle metaller, edelstener og halvedelstener

29	 PRODUKSJON AV MASKINER OG
UTSTYR

Omfatter også deler

29.1 PRODUKSJON AV KRAFTMASKINER
OG UTSTYR, UNNTATT MOTORER
TIL FLY, MOTORKJØRETØYER OG
-SYKLER

29.11 Produksjon av motorer og turbiner,
unntatt motorer til fly, motorkjøretøyer
og -sykler

Omfatter også reparasjoner

29.111 Produksjon av skipsmotorer

29.119 Produksjon av motorer og turbiner ellers
unntatt motorer til fly, motorkjøretøyer
og -sykler

Omfatter også deler til motorer og turbiner

Produksjon av elektriske generatoranlegg
grupperes under 31.10 Produksjon av elektro-
motorer, generatorer og transformatorer

Produksjon av bilmotorer grupperes under
34.10 Produksjon av motorkjøretøyer

Produksjon av flymotorer grupperes under
35.30 Produksjon og reparasjon av fly og
romskip

Produksjon av sykkelmotorer grupperes under
35.41 Produksjon av motorsykler

29.12 Produksjon av pumper og kompressorer

Omfatter luftpumper og vakumpumper,
gasskompressorer, hydrauliske pumper,
vindkraftturbiner m.m.

Hydrauliske overføringsutstyr grupperes
under 29.14 Produksjon av lagre, gir og
andre drivanordninger

29.13 Produksjon av kraner og ventiler

Omfatter ikke ventiler til forbrenningsmotorer

29.14 Produksjon av lagre, gir og andre
drivanordninger

Omfatter også kjeder til tannhjul

29.2 PRODUKSJON AV ANDRE
MASKINER OG UTSTYR TIL
GENERELL BRUK

29.21 Produksjon av industri- og
laboratorieovner

Omfatter også forbrenningsovner, brennere,
fyringsaggregater, automatiske fyringsanlegg
og deler og utstyr

Produksjon av ikke-elektriske bakerovner
grupperes under 29.53 Produksjon av
maskiner og utstyr for nærings- og nytelses-
middelindustri

29.22 Produksjon av late- og håndteringsutstyr

29.221 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr
for skip og båter

29.229 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr
ellers

Omfatter industriroboter for lossing og
lasting, heiser, industritrucker m.m.

Omfatter også rulletrapper

29.23 Produksjon av kjøle- og ventilasjons-
anlegg unntatt for husholdningsbruk

29.24 Produksjon av maskiner og utstyr til
generell bruk ellers
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Omfatter lodd og vekter, renseutstyr for
væsker og gasser, sprøytepistoler,
brannslukkingsapparater, pakkemaskiner,
destillasjonsutstyr, gassgeneratorer,
industriventilatorer, salgsautomater,
varmevekslere, valsemaskiner, sentrifuger
m.m.

Maskiner og utstyr for jordbruk og skogbruk
grupperes under 29.3 Produksjon av
jordbruks- og skogbruksmaskiner og utstyr

Produksjon av valsemaskiner og valser for
produksjon av metall grupperes under 29.51
Produksjon av maskiner og utstyr for
metallurgisk industri

Produksjon av valsemaskiner og valser for
produksjon av glass grupperes under 29.56
Produksjon av spesialmaskiner ellers

Produksjon av ventilatorer for husholdnings-
bruk grupperes under 29.71 Produksjon av
elektriske husholdningsmaskiner og apparater

Produksjon av laboratorievekter grupperes
under 33.20 Produksjon av måle- og
kontrollinstrumenter og utstyr, unntatt
industrielt prosesstyringsanlegg

29.3 PRODUKSJON AV JORDBRUKS- OG
SKOGBRUKSMASKINER OG
UTSTYR

29.31 Produksjon av jordbruks- og
skogbrukstraktorer

29.32 Produksjon av jordbruks- og
skogbruksmaskiner og utstyr ellers

Omfatter også gressklippere og
melkemaskiner og reparasjon av maskiner og
utstyr

Produksjon av håndverktøy for jordbruk og
skogbruk grupperes under 28.62 Produksjon
av håndverktOY

Produksjon av separatorer grupperes under
29.53 Produksjon av maskiner og utstyr for
nærings- og nytelsesmiddelindustri

29.4 PRODUKSJON AV
MASKINVERKTØY

29.40 Produksjon av maskinverktøy

Omfatter slipe-, bore-og stansemaskiner m.m.

Omfatter også motordrevet håndverktøy

Produksjon av utskiftbart verktøy til
håndverktøy eller maskinverktøy grupperes
under 28.62 Produksjon av håndverktØY

Produksjon av maskiner spesielt til metall-
industrien grupperes under 29.51 Produksjon
av maskiner og utstyr for metallurgisk
industri

29.5 PRODUKSJON AV ANDRE
SPESIALMASKINER OG UTSTYR

29.51 Produksjon av maskiner og utstyr for
metallurgisk industri

Omfatter konvertere, kokiller, støpeøser,
metallvalseverk og valser for metall

Produksjon av dreiebenker grupperes under
29.40 Produksjon av verkstedmaskiner

Produksjon av støpeformer og maskiner til
produksjon av støpeformer grupperes under
29.56 Produksjon av spesialmaskiner ellers

29.52 Produksjon av maskiner og utstyr for
bergverksdrift og bygge- og
anleggsvirksomhet

Omfatter dypboringsmaskiner, tunnel-
boringsmaskiner, bulldozere, gravemaskiner
m.m.

Produksjon av lete- og håndteringsutstyr
grupperes under 29.22 Produksjon av lete-
og håndteringsutstyr

Produksjon av betongblandebiler grupperes
under 34.10 Produksjon av motorkjøretøyer

29.53 Produksjon av maskiner og utstyr for
nærings- og nytelsesmiddelindustri

Omfatter meierimaskiner, maskiner og
apparater for behandling av korn, maskiner
for sukkervareindustri, bakerimaskiner,
maskiner for bearbeiding av kjøtt, fjærkre,
fisk og skalldyr m.m.

Omfatter også maskiner til storkjøkken

Produksjon av emballeringsmaskiner og
vekter grupperes under 29.24 Produksjon av
maskiner og utstyr til generell bruk ellers

Produksjon av maskiner for rensing og
sortering av landbruksprodukter grupperes
under 29.32 Produksjon av jordbruks- og
skogbruksmaskiner og utstyr ellers
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29.54 Produksjon av maskiner og utstyr for
tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri

Omfatter spinnerimaskiner, vevstoler,
symaskiner, symaskinhoder og -nåler,
maskiner for bearbeiding av tekstilstoffer,
maskiner for beredning, garving og annen
bearbeiding av skinn og leer m.m.

29.55 Produksjon av maskiner og utstyr for
papir- og pappvareindustri

Omfatter maskiner for produksjon av papir-
masse, papir og papp og varer av papir og
papp

Omfatter også tørkeanlegg for tre- og
papirindustri

29.56 Produksjon av spesialmaskiner ellers

Omfatter støpeformer, maskiner til bearbeid-
ing av bløt gummi og plast, glass og glass-
varer, glassfibre og glassfibergarn m.m.

Omfatter også trykkeri- og bokbindings-
maskiner

Produksjon av verktøymaskiner grupperes
under 29.40 Produksjon av maskinverktøy

Produksjon av vaskerimaskiner grupperes
under 29.54 Produksjon av maskiner og
utstyr for tekstil-, konfeksjons- og
lcervareindustri

Produksjon av husholdningsapparater
grupperes under 29.71 Produksjon av
elektriske husholdningsmaskiner og apparater

29.6 PRODUKSJON AV VÅPEN OG
AMMUNISJON

29.60 Produksjon av våpen og ammunisjon

Omfatter tanks, artilleriutstyr, ballistiske
missiler, håndvåpen m.m.

Omfatter også våpen til jakt og sport

Produksjon av fenghetter, ikke-elektriske
detonatorer og signalraketter grupperes under
24.61 Produksjon av eksplosiver

Produksjon av bajonetter grupperes under
28.75 Produksjon av metallvarer ellers

29.7 PRODUKSJON AV HUSHOLDNINGS-
MASKINER

29.71 Produksjon av elektriske
husholdningsmaskiner og apparater

Produksjon av sy- og strikkemaskiner
grupperes under 29.54 Produksjon av
maskiner og utstyr for tekstil-, konfeksjons-
og lcermreindustri

29.72 Produksjon av ikke-elektriske
husholdningsmaskiner og apparater

Omfatter kaminer og kakkelovner

Produksjon av storkjøkkenmaskiner grupperes
under 29.53 Produksjon av maskiner og
utstyr for nærings- og nytelsesmiddelindustri

30 	 PRODUKSJON AV KONTOR- OG
DATAMASKINER

Omfatter også utstyr for kontor- og
datamaskiner

30.0 PRODUKSJON AV KONTOR- OG
DATAMASKINER

Utleie av kontor- og datamaskiner grupperes
under 71.33 Utleie av kontor- og
datamaskiner

Reparasjon og vedlikehold av kontor- og
datamaskiner grupperes under 72.50
Vedlikehold og reparasjon av kontor-
maskiner og datamaskiner

30.01 Produksjon av kontormaskiner

Omfatter også billettmaskiner,
seddelautomater og kontorutstyr

Produksjon av telefaksapparater grupperes
under 32.20 Produksjon av radio- og
fjernsynssendere og apparater for linjetelefoni
og -telegrafi

30.02 Produksjon av datamaskiner og annet
databehandlingsutstyr

Produksjon av elektroniske deler til
datamaskiner grupperes under 32.10
Produksjon av elektronrør og  andre
elektroniske komponenter

Produksjon av elektroniske spill grupperes
under 36.50 Produksjon av spill og leker
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31	 PRODUKSJON AV ANDRE
ELEKTRISKE MASKINER OG
APPARATER

31.1 PRODUKSJON AV ELEKTRO-
MOTORER, GENERATORER OG
TRANSFORMATORER

31.10 Produksjon av elektromotorer,
generatorer og transformatorer

Produksjon av generatorer til kjøretøyer og
startmotorer grupperes under 31.61
Produksjon av elektrisk utstyr for motorer og
kjøretøyer

Produksjon av dioder grupperes under 32.10
Produksjon av elektronrør og andre
elektroniske komponenter

31.2 PRODUKSJON AV ELEKTRISKE
FORDELINGS- OG KONTROLL-
TAVLER OG PANELER

31.20 Produksjon av elektriske fordelings- og
kontrolltavler og paneler

Omfatter også sikringer, brytere,
stikkontakter, rel6er og lampeholdere

Produksjon av kull- og grafittelektroder
grupperes under 31.62 Produksjon av
elektrisk utstyr ellers

Produksjon av tavler o.l. til telefoni og
telegrafi grupperes under 32.20 Produksjon
av radio- og fjernsynssendere og apparater
for linjetelefoni og -telegrafi

31.3 PRODUKSJON AV ISOLERT
LEDNING OG KABEL

31.30 Produksjon av isolert ledning og kabel

Omfatter optiske fiberkabler laget av
enkeltvis isolerte fibre

31.4 PRODUKSJON AV AKKUMU-
LATORER, TØRRELEMENTER OG
BATTERIER

31.40 Produksjon av akkumulatorer,
tørrelementer og batterier

31.5 PRODUKSJON AV BELYSNINGS-
UTSTYR OG ELEKTRISKE LAMPER

31.50 Produksjon av belysningsutstyr og
elektriske lamper

Omfatter også lyspærer og opplyste
reklameskilt

31.6 PRODUKSJON AV ANNET
ELEKTRISK UTSTYR

31.61	 Produksjon av elektrisk utstyr for
motorer og kjøretøyer

Omfatter start- og tenningsutstyr, lykter, horn,
vindusviskere, elektrisk utstyr for sykler m.m.

31.62 Produksjon av elektrisk utstyr ellers

Omfatter elektrisk signalutstyr, alarmutstyr,
elektromagneter, elektriske isolatorer unntatt
av glass eller av keramisk materiale, kull- og
grafittelektroder, strålerør, minedetektorer,
elektriske detonatorer m.m.

Produksjon av elektriske gressklippere
grupperes under 29.32 Produksjon av
jordbruks- og skogbruksmaskiner og utstyr
ellers

Produksjon av elektriske barbermaskiner
grupperes under 29.71 Produksjon av
elektriske husholdningsmaskiner og apparater

32 	 PRODUKSJON AV RADIO-,
FJERNSYNS- OG ANNET
KOMMUNIKASJONSUTSTYR

32.1 PRODUKSJON AV ELEKTRONROR
OG ANDRE ELEKTRONISKE
KOMPONENTER

32.10 Produksjon av elektronrør og andre
elektroniske komponenter

Omfatter dioder, transistorer, fotoceller,
kondensatorer, motstander, elektroniske deler
m.m.

Produksjon av transformatorer grupperes
under 31.10 Produksjon av elektromotorer,
generatorer og transformatorer

32.2 PRODUKSJON AV RADIO- OG
FJERNSYNSSENDERE OG
APPARATER FOR LINJETELEFONI
OG -TELEGRAFI
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32.20 Produksjon av radio- og fjernsynssendere
og apparater for linjetelefoni og -telegrafi

Installasjon av apparater for radiotelegrafi,
radiotelefoni, telefonapparater og telefon-
sentraler grupperes under 45.31 Elektrisk
installasjonsarbeid

32.3 PRODUKSJON AV RADIO- OG
FJERNSYNSMOTTAKERE OG
APPARATER OG UTSTYR FOR
OPPTAK OG GJENGIVELSE AV LYD
OG BILDE

32.30 Produksjon av radio- og fjernsyns-
mottakere og apparater og utstyr for
opptak og gjengivelse av lyd og bilde

Omfatter også spesialmøbler (kabinetter o.1.)
til apparatene

Installasjon av antenner og antenneanlegg
grupperes under 45.31 Elektrisk
installasjonsarbeid

33	 PRODUKSJON AV MEDISINSKE
INSTRUMENTER, PRESISJONS-
INSTRUMEN TER, OPTISKE
INSTRUMENTER, KLOKKER OG
UR

33.1 PRODUKSJON AV MEDISINSK OG
KIRURGISK UTSTYR OG
ORTOPEDISKE ARTIKLER

33.10 Produksjon av medisinsk og kirurgisk
utstyr og ortopediske artikler

Omfatter også utstyr for veterinærer og
tannleger og medisinsk inventar (bord, stoler,
senger o.l.)

Produksjon av tannlegesement grupperes
under 24.42 Produksjon av farmasøytiske
preparater

Produksjon av termometere grupperes under
33.20 Produksjon av måle- og kontroll-
instrumenter og utstyr, unntatt industrielt
prosesstyringsanlegg

Produksjon av optiske mikroskoper grupperes
under 33.40 Produksjon av optiske instru-
menter og fotografisk utstyr

33.2 PRODUKSJON AV MÅLE- OG
KONTROLLINSTRUMENTER OG
UTSTYR, UNNTATT INDUSTRIELT
PROSESSTYRINGSANLEGG

33.20 Produksjon av måle- og
kontrollinstrumenter og utstyr, unntatt
industrielt prosesstyringsanlegg

Omfatter radionavigasjonsapparater;
forbruksmålere av vann, elektrisitet og gass;
manometere, termometere, hydrometere m.m.

Produksjon av elektroniske deler grupperes
under 32.10 Produksjon av elektronrør og
andre elektroniske komponenter

Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr
grupperes under 33.10 Produksjon av
medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske
artikler

Produksjon av optiske mikroskoper grupperes
under 33.40 Produksjon av optiske
instrumenter og fotografisk utstyr

33.3 PRODUKSJON AV INDUSTRIELLE
PROSESSTYRINGSANLEGG

33.30 Produksjon av industrielle
prosesstyringsanlegg

Omfatter komplette prosesstyringsanlegg

33.4 PRODUKSJON AV OPTISKE
INSTRUMENTER OG FOTOGRAFISK
UTSTYR

33.40 Produksjon av optiske instrumenter og
fotografisk utstyr

Produksjon av optiske fiberkabler laget av
enkeltvis isolerte fibre grupperes under 31.30
Produksjon av isolert ledning og kabel

Produksjon av fjernsynskameraer grupperes
under 32.20 Produksjon av radio- og
fjernsynssendere og apparater for linjetelefoni
og -telegrafi

Produksjon av optiske måle- og kontroll-
instrumenter grupperes under 33.20
Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter
og utstyr, unntatt industrielt prosess-
styringsanlegg
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33.5 PRODUKSJON AV KLOKKER OG UR

33.50 Produksjon av klokker og ur

Omfatter også tidskontrollapparater

34	 PRODUKSJON AV
MOTORKJØRETØYER,
TILHENGERE OG DELER

34.1 PRODUKSJON AV
MOTORKJØRETØYER

34.10 Produksjon av motorkjøretøyer

Produksjon av jordbrukstraktorer grupperes
under 29.31 Produksjon av jordbruks- og
skogbrukstraktorer

Produksjon av deler og utstyr til motorkjøre-
toyer og motorer grupperes under 34.30
Produksjon av deler og utstyr til motorkjøre-
toyer og motorer

Produksjon av motorsykler grupperes under
35.41 Produksjon av motorsykler

Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer
grupperes under 50.20 Vedlikehold og
reparasjon av motorkjøretøyer

34.2 PRODUKSJON AV KAROSSERIER
OG TILHENGERE

34.20 Produksjon av karosserier og tilhengere

Omfatter også tankvogner, campingvogner,
caravaner og transportcontainere

Produksjon av tilhengere for jordbruk og
skogbruk grupperes under 29.32 Produksjon
av jordbruks- og skogbruksmaskiner og utstyr
ellers

34.3 PRODUKSJON AV DELER OG
UTSTYR TIL MOTQRKJØRETØYER
OG MOTORER

34.30 Produksjon av deler og utstyr til
motorkjøretøyer og motorer

Produksjon av dekk grupperes under 25.11
Produksjon av gummidekk og slanger til
gummidekk

Regummiering av dekk grupperes under 25.12
Regummiering og vulkanisering av gummi-
dekk

Produksjon av batterier grupperes under
31.40 Produksjon av akkumulatorer,
tørrelementer og batterier

Produksjon av elektrisk utstyr for motor-
kjøretøyer og motorer grupperes under 31.61
Produksjon av elektrisk utstyr for motorer og
kjøretøyer

Reparasjon, vedlikehold og ombygging av
kjøretøyer grupperes under 50.20 Vedlikehold
og reparasjon av motorkjøretøyer

35	 PRODUKSJON AV ANDRE
TRANSPORTMIDLER

35.1 BYGGING OG REPARASJON AV
SKIP OG BÅTER

35.11 Bygging og reparasjon av fartøyer

Produksjon av skipsmotorer grupperes under
29.111 Produksjon av skipsmotorer

Produksjon av navigasjonsapparater
grupperes under 33.20 Produksjon av male-
og kontrollinstrumenter og utstyr, unntatt
industrielt prosesstyringsanlegg

Bygging og reparasjon av fritidsbåter
grupperes under 35.12 Bygging og reparasjon
av fritidsbåter

35.111 Bygging og reparasjon av skip og skrog
over 100 bruttotonn

35.112 Innrednings- og installasjonsarbeid utført
på skip over 100 bruttotonn

35.113 Bygging og reparasjon av båter under
100 bruttotonn

Omfatter også luftputefartøyer

35.114 Bygging og reparasjon av oljeplattformer
og moduler

Sloping av betongunderstell til platYOrmer
grupperes under 45.212 Oppføring av andre
konstruksjoner

35.115 Innrednings- og installasjonsarbeid utført
på borerigger og moduler

35.116 Produksjon av annet flytende materiell

Omfatter flytedokker, pongtonger, flyteboyer,
lektere m.m.
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Produksjon av amfibiekjøretøyer grupperes
under 34.10 Produksjon av motorkjøretøyer

Produksjon av gummibåter grupperes under
35.12 Bygging og reparasjon av fritidsbåter

35.117 Skipsopphogging

35.12 Bygging og reparasjon av fritidsbåter

Omfatter også kanoer, kajakker og gummi-
båter og flåter

Produksjon av skipsmotorer grupperes under
29.111 Produksjon av skipsmotorer

Produksjon av seilbrett grupperes under
36.40 Produksjon av sportsartikler

35.2 PRODUKSJON OG REPARASJON AV
LOKOMOTIVER OG ANNET
RULLENDE MATERIELL TIL
JERNBANE OG SPORVEI

35.20 Produksjon og reparasjon av lokomotiver
og annet rullende materiell til jernbane
og sporvei

Omfatter også mekanisk signalutstyr for
broer, kanaler, lufthavner, vei-, parkerings- og
havneanlegg

Produksjon av umontert skinnemateriell
grupperes under 27.10 Produksjon av jern og
stål

Produksjon av elektromotorer grupperes
under 31.10 Produksjon av elektromotorer,
generatorer og transformatorer

Produksjon av elektrisk signalutstyr til
jernbane og sporvei grupperes under 31.62
Produksjon av elektrisk utstyr ellers

35.201 Produksjon av jernbane- og
sporvognmateriell

35.202 Reparasjon av jernbane- og
sporvognmateriell

35.3 PRODUKSJON OG REPARASJON AV
FLY OG ROMSKIP

35.30 Produksjon og reparasjon av fly og
romskip

Produksjon av navigasjonsutstyr for fly
grupperes under 33.20 Produksjon av måle-
og kontrollinstrumenter og utstyr, unntatt
industrielt prosessiyringsanlegg

35.4 PRODUKSJON AV MOTORSYKLER
OG SYKLER

35.41 Produksjon av motorsykler

Produksjon av deler til motorer til motor-
sykler grupperes under 34.30 Produksjon av
deler og utstyr til motorkjøretøyer og motorer

Reparasjon av motorsykler grupperes under
50.403 Vedlikehold og reparasjon av motor-
sykler

35.42 Produksjon av sykler

Omfatter også deler og utstyr til sykler

Produksjon av trehjulsykler for barn
grupperes under 36.50 Produksjon av spill og
leker

Reparasjon av sykler grupperes under 52.74
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til
personlig bruk ellers

35.43 Produksjon av invalidevogner

Omfatter også deler og utstyr til
invalidevogner

35.5 PRODUKSJON AV
TRANSPORTMIDLER ELLERS

35.50 Produksjon av transportmidler ellers

Omfatter trillebårer, handlevogner, kjerrer
m.m.

36	 PRODUKSJON AV  MØBLER.
ANNEN INDUS TRIPRODUKSJON

36.1 PRODUKSJON AV MØBLER.

Omfatter også restaurering av gamle møbler

Produksjon av møbler for medisinsk bruk
grupperes under 33.10 Produksjon av
medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske
artikler
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36.11 Produksjon av sittemøbler

Omfatter også møbelstopping og produksjon
av sittemøbler for motorkjøretøyer

Produksjon av tannlegestoler grupperes under
33.10 Produksjon av medisinsk og kirurgisk
utstyr og ortopediske artikler

Produksjon av hage- og campingstoler
grupperes under 36.14 Produksjon av møbler
ellers

36.12 Produksjon av andre møbler for kontor
og butikk

Omfatter også disker, utstillingsmontre, hyller
m.m.

Produksjon av sittemøbler grupperes under
36.11 Produksjon av sittemøbler

36.13 Produksjon av andre kjøkkenmøbler

Omfatter kjøkkeninventar etter mål,
kjøkkenskap, innebygde skap m.m.

Produksjon av sittemøbler grupperes under
36.11 Produksjon av sittemøbler

36.14 Produksjon av møbler ellers

Omfatter reoler, bord, kommoder, skatoll,
senger m.m.

Omfatter også produksjon av hagemøbler og
avsyring av antikviteter

Produksjon av kabinett for innbygd kjøleskap
grupperes under 29.71 Produksjon av
elektriske husholdningsmaskiner og apparater

Produksjon av kabinetter for radio- og
fjernsynsapparater og hotalere grupperes
under 32.30 Produksjon av radio- og
fjernsynsmottakere og apparater og utstyr for
opptak og gjengivelse av lyd og bilde

Produksjon av sittemøbler grupperes under
36.11 Produksjon av sittemøbler

36.15 Produksjon av madrasser

Omfatter også sengebunner

Produksjon av puter, vattepper og dyner
grupperes under 17.401 Produksjon av
utstyrsvarer

Produksjon av oppblåsbare gummimadrasser
grupperes under 25.13 Produksjon av
gummiprodukter ellers

36.2 PREGING AV MYNTER OG
MEDALJER. PRODUKSJON AV
SMYKKER OG VARER AV EDLE
METALLER, EDELSTENER OG
HALVEDELSTENER

36.21 Preging av mynter og medaljer

36.22 Produksjon av smykker og varer av edle
metaller, edelstener og halvedelstener

Omfatter også varer av uedelt metall plettert
med edelt metall og gravering av smykker og
andre varer

Produksjon av bijouterivarer grupperes under
36.61 Produksjon av bijouterivarer

Reparasjon av gull- og sølvvarer grupperes
under 52.73 Reparasjon av ur, gull- og
sølvvarer

36.3 PRODUKSJON AV MUSIKK-
INSTRUMENTER

36.30 Produksjon av musikkinstrumenter

Omfatter strenge- og blåseinstrumenter og
slagverk

Omfatter også deler og tilbehør til instru-
menter; f.eks. metromoner, stemmegafler
m.m.

Produksjon av lekeinstrumenter grupperes
under 36.50 Produksjon av spill og leker

Pianostemming grupperes under 52.74
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til
personlig bruk ellers

36.4 PRODUKSJON AV SPORTS-
ARTIKLER

36.40 Produksjon av sportsartikler

Produksjon av våpen og ammunisjon
grupperes under 29.60 Produksjon av våpen
og ammunisjon

Produksjon av biljardbord og bowlingutstyr
grupperes under 36.50 Produksjon av spill og
leker
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36.5 PRODUKSJON AV SPILL OG LEKER

36.50 Produksjon av spill og leker

Omfatter også trehjulsykler for barn og
spilleautomater

Produksjon av tohjulsykler for barn grupperes
under 35.42 Produksjon av sykler

36.6 INDUSTRIPRODUKSJON ELLERS

36.61 Produksjon av bijouterivarer

36.62 Produksjon av koster og børster

Omfatter også koster og børster til maskiner

36.63 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted

Omfatter penner og blyanter, stempler og
håndverktøy for trykking, fargebånd og
stempelputer, barnevogner, paraplyer, stokker,
pisker, knapper og glidelåser, sigarettennere
og fyrstikker, piper, kammer, parykker og
falske øyenvipper, karuseller og annet utstyr
for fornøyelsesparker, linoleum og harde
gulvbelegg, stearinlys, kunstige blomster og
frukt, utstillingsfigurer, utstoppede dyr m.m.

37	 GJENVINNING

37.1 GJENVINNING AV METALLHOLDIG
AVFALL OG SKRAP

37.10 Gjenvinning av metallholdig avfall og
skrap

Engroshandel med ikke-metallholdig avfall og
skrap inkl. innsamling, sortering og pakking
grupperes under 51.57 Engroshandel med
avfall og skrap

Detaljhandel med brukte varer grupperes
under 52.5 Butikkhandel med brukte varer

40	 ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP-
OG VARMTVANNSFORSYNING

40.1 PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON
AV ELEKTRISITET

40.10 Produksjon og distribusjon av elektrisitet

40.101 Produksjon av elektrisitet

Omfatter vannkraft, inklusive pumpekraft,
varmekraft, kjernekraft, vindkraft m.m.

Omfatter også kraftverk som forsyner
foretakets egen industrivirksomhet, dersom
kraftverket har en kapasitet på minst 500 kW

40.102 Distribusjon av elektrisitet

Omfatter også overføring og fordeling av
kraft, inklusive transformering

40.2 PRODUKSJON OG DISTRIBUSJON
AV GASS GJENNOM LEDNINGS-
NETT

40.20 Produksjon og distribusjon av gass
gjennom ledningsnett

Omfatter kullgass, vanngass m.m.
Skipsopphogging grupperes under 35.117
Skipsopphogging

Bilopphogging og engroshandel med
metallholdig avfall og skrap inkl. innsamling,
sortering og pakking grupperes under 51.57
Engroshandel med avfall og skrap

37.2 GJENVINNING AV IKKE-METALL-
HOLDIG AVFALL OG SKRAP

37.20 Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall
og skrap

Produksjon av papirmasse av avfallspapir
grupperes under 21.111 Produksjon av
mekanisk tremasse

Engroshandel med brukte varer grupperes
under 51 Agentur og engroshandel, unntatt
med motorkjøretøyer og motorsykler

Utvinning av naturgass grupperes under
11.10 Utvinning av råolje og naturgass

Produksjon av acetylengass, hydrogen,
oksygen, nitrogen og edelgasser grupperes
under 24 Produksjon av kjemikalier og
kjemiske produkter

Transport av gass i rørledning grupperes
under 60.30 Rørtransport

40.3 DAMP- OG VARMTVANNS-
FORSYNING

40.30 Damp- og varmtvannsforsyning

Omfatter også produksjon og distribusjon av
fjernvarme og kjølevann
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41	 OPPSAMLING, RENSING OG
DISTRIBUSJON AV VANN

41.0 OPPSAMLING, RENSING OG
DISTRIBUSJON AV VANN

41.00 Oppsamling, rensing og distribusjon av
vann

Drift av vanningsanlegg grupperes under
01.41 Tjenester tilknyttet planteproduksjon

Drift av kloakkrenseanlegg grupperes under
90.00 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet

45	 BYGGE- OG ANLEGGS-
VIRKSOMHET

Omfatter all virksomhet som direkte er
knyttet til oppføring, ombygging,
reparasjon, vedlikehold og riving av
bygninger og bygging og reparasjon av
anlegg. Omfatter også bygging av
boreplattformer i betong og montering og
oppføring av prefabrikerte bygninger og
andre konstruksjoner.

Bedriftsbegrepet i denne næringen
omfatter som hovedregel all bygge- og
anleggsvirksomhet som et foretak driver,
uten hensyn til om virksomheten foregår
på forskjellige steder i landet.
Virksomheten skal deles i flere bedrifter
dersom det er opprettet permanente
avdelingskontorer for administrasjon av
bygge- og anleggsarbeidet innenfor
geografiske avgrensede områder eller
foretaket driver både byggevirksomhet og
anleggsvirksomhet i så stort omfang at
hver virksomhet hører til de større innen
vedkommende "næringsgruppe". Bygge-
og anleggsarbeid som industriforetak mv.
utfører på egne bygg og anlegg med
foretakets egne arbeidere, skilles bare ut
som egen bedrift og grupperes under
bygge- og anleggsvirksomhet dersom det
kan gis særskilte oppgaver for denne
virksomheten.

Hovedentrepenører, som ikke selv stiller
arbeidskraft til rådighet, men slutter
kontrakter med underentreprenører for
utføring av byggeprosjekter, skal også
grupperes under bygge- og anleggs-
virksomhet.

Avgrensninger til andre næringer:

Oppføring av egenproduserte
prefabrikerte bygninger og konstruksjoner
hører under produksjonsvirksomhet
(industri). Bransjeplasseringen foretas
med utgangspunkt i det anvendte
materialet. Hvis grunnmaterialet er
betong, hører aktiviteten likevel under
bygge- og anleggsvirksomhet.

45.1 GRUNNARBEID

45.11 Riving av bygninger og flytting av masse

Omfatter rydding av byggeplasser, utgraving
av tomter, sprenging, drenering av landbruks-
og skogbruksareal m.m.

Anleggsgartnervirksomhet grupperes under
01.41 Tjenester tilknyttet planteproduksjon

45.12 Testboring

Omfatter leteboring og uttak av prover i
forbindelse med bygge- og anleggsarbeid som
vedrører geofysiske og geologiske under-
søkelser eller andre formal

Leteboring etter olje og gass grupperes under
11.20 Tjenester tilknyttet olje- og gass-
utvinning

Brønnboring grupperes under 45.25 Annen
spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

Utforsking av olje- og gassfelt grupperes
under 74.203 Geologiske undersøkelser

45.2 ANNEN BYGGE- OG
ANLEGGSVIRKSOMHET

45.21 Oppføring av bygninger og andre
konstruksjoner

Omfatter oppføring, ombygging, reparasjon
og vedlikehold av bygninger ogbygging og
reparasjon av anlegg

Omfatter også oppføring av prefabrikerte
bygninger og konstruksjoner .

Oppføring av egenproduserte prefabrikerte
bygninger og konstruksjoner av tremateriale
grupperes under 20.301 Produksjon av
monteringsferdige hus
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Oppføring av egenproduserte prefabrikerte
bygninger og andre konstruksjoner av metall
grupperes under 28.11 Produksjon av
metallkonstruksjoner og deler

Arkitektvirksomhet grupperes under 74.201
Arkitektvirksomhet

Rådgivende ingeniører innenfor bygge- og
anleggsvirksomhet grupperes under 74.202
Byggeteknisk konsulentvirksomhet

45.211 Oppføring av bygninger

Omfatter også restaurering av bygninger

45.212 Oppføring av andre konstruksjoner

Omfatter bygging av broer, tunneler,
undergrunnsbaner, rørgater, støping av
betongunderstell til plattformer,
kommunikasjons- og kraftlinjer, vann- og
kloakkanlegg m.m.

Bygging av utendørs idrettsanlegg
grupperes under 45.23 Bygging av veier,
flyplasser og idrettsanlegg

45.22 Takarbeid

Omfatter også fuktisolering

45.221 Blikkenslagerarbeid

45.229 Takarbeid ellers

45.23 Bygging av veier, flyplasser og
idrettsanlegg

Omfatter også oppmerking av veier og
parkeringsplasser

Oppføring av bygninger på flyplasser og
idrettsanlegg grupperes under 45.211
Oppføring av bygninger

45.24 Bygging av havne- og damanlegg

Omfatter også bygging av kanal-
systemer m.m.

Bygging av vann- og kloakkanlegg grupperes
under 45.212 Oppføring av andre
konstruksjoner

45.25 Annen spesialisert bygge- og
anleggsvirksomhet

Omfatter brønnboring, peling og spunting,
murerarbeid, brolegging, utleie av stillaser
med personell m.m.

Utleie av stillaser uten personell grupperes
under 71.32 Utleie av bygge- og
anleggsmaskiner

45.3 BYGGINSTALLASJON

Installasjonsarbeid utført på skip og båter
grupperes under 35.1 Bygging og reparasjon
av skip og båter

	45.31	 Elektrisk installasjonsarbeid

Omfatter også montering av heiser, alarmer
og antenner

45.32 Isolasjonsarbeid

Omfatter varme-, lyd- eller vibrasjonsisolering
i bygninger og konstruksjoner

Fuktisolering av bygninger grupperes under
45.22 Takarbeid

45.33 VVS-arbeid

Omfatter også installasjon av sentralvarme-
anlegg, overrislingsanlegg, ventilasjons- og
luftkondisjoneringsanlegg, kuldetekniske
anlegg og varmepumper

Blikkenslagerarbeid grupperes under 45.221
Blikkenslagerarbeid

Installasjon av elektrisk varmeanlegg
grupperes under 45.31 Elektrisk installasjons-
arbeid

45.34 Annen bygginstallasjon

Omfatter installering av belysnings- og
signalsystemer for veier, flyplasser og
havneanlegg m.m.

45.4 FERDIGGJØRING AV BYGNINGER
OG KONSTRUKSJONER

	

45.41	 Stukkaturarbeid og pussing

45.42 Snekkerarbeid

Legging av parkett og annet gulvbelegg av
tre grupperes under 45.43 Gulvlegging og
tapetsering

45.43 Gulvlegging og tapetsering
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45.44 Maler- og glassarbeid

45.441 Malerarbeid

Industrilakkering grupperes under 28.51
Overflatebehandling av metaller

1110bellakkering grupperes under 36.14
Produksjon av møbler ellers

Tapetsering grupperes under 45.43
Gulvlegging og tapetsering

Billakkering grupperes under 50.20
Vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer

45.442 Glassarbeid

Innsetting av prefabrikerte vinduer grupperes
under 45.42 Snekkerarbeid

Montering av bilvinduer grupperes under
50.20 Vedlikehold og reparasjon av
motorkjøretøyer

45.45 Annen ferdiggjøring av bygninger

Omfatter installasjon av private
svømmebassenger, utvendig rengjøring av
bygninger og konstruksjoner, sandblåsing
m.m.

Innvendig rengjøring av bygninger grupperes
under 74.70 Rengjøringsvirksomhet

45.5 UTLEIE AV BYGGE- OG ANLEGGS-
MASKINER MED PERSONELL

45.50 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner
med personell

Utleie av stillaser med personell grupperes
under 45.25 Annen spesialisert bygge- og
anleggsvirksomhet

Utleie av maskiner og utstyr for bygge- og
anleggsvirksomhet uten personell grupperes
under 71.32 Utleie av bygge- og
anleggsmaskiner

50 	 HANDEL MED, VEDLIKEHOLD OG
REPARASJON AV MOTORKJORE-
TOYER OG MOTORSYKLER.
DETALJHANDEL MED DRIVSTOFF
TIL MOTORKJØRETØYER OG
MOTORSYKLER

Omfatter også all handel med brukte
motorkjøretøyer, motorsykler og deler og
utstyr

Utleie av motorkjøretøyer og motorsykler med
fører grupperes under 60.23 Landtransport
med passasjerer ellers

Utleie av motorkjøretøyer uten fører
grupperes under 71.10 Bilutleie

Utleie av motorsykler uten fører grupperes
under 71.21 Utleie av annet landtransport-
materiell

50.1 HANDEL MED MOTORKJØRETØYER

Handel med motorsykler grupperes under
50.40 Handel med motorsykler, deler og
utstyr. Vedlikehold og reparasjon av
motorsykler

50.10 Handel med motorkjøretøyer

Omfatter også handel med terrenggående
motorkjøretøyer og campingvogner

Handel med deler og utstyr til motor-
kjøretøyer grupperes under 50.30 Handel med
deler og utstyr til motorkjøretøyer

Engroshandel med campingutstyr grupperes
under 51.477 Engroshandel med sports- og
fritidsutstyr, spill og leker

Detaljhandel med campingutstyr grupperes
under 52.489 Butikkhandel ikke nevnt annet
sted

50.101 Agentur- og engroshandel med
motorkjøretøyer

Engroshandel med traktorer grupperes under
51.66 Engroshandel med maskiner og utstyr
for jordbruk og skogbruk

50.102 Detaljhandel med motorkjøretøyer

50.2 VEDLIKEHOLD OG REPARASJON
AV MOTORKJØRETØYER

Vedlikehold og reparasjon av motorsykler
grupperes under 50.40 Handel med motor-
sykler, deler og utstyr. Vedlikehold og
reparasjon av motorsykler

50.20 Vedlikehold og reparasjon av
motorkjøretøyer

Omfatter alminnelig serviceettersyn og
reparasjon av både mekaniske og ikke-
mekaniske deler til motorkjøretøyer

Omfatter også utskifting av bilruter,
reparasjon av dekk og veihjelp
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Regummiering og vulkanisering grupperes
under 25.12 Regummiering og vulkanisering
av gummidekk

Reparasjon og montering av bilradioer
grupperes under 52.72 Reparasjon av
elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn

50.3 HANDEL MED DELER OG UTSTYR
TIL MOTORKJØRETØYER

Handel med deler og utstyr til motorsykler
grupperes under 50.40 Handel med
motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og
reparasjon av motorsykler

50.30 Handel med deler og utstyr til
motorkjøretøyer

Omfatter også dekk

Bilopphogging grupperes under 51.57
Engroshandel med avfall og skrap

50.301 Agentur- og engroshandel med deler og
utstyr til motorkjøretøyer

50.302 Detaljhandel med deler og utstyr til
motorkjøretøyer

Omfatter også postordrehandel med deler og
utstyr

50.4 HANDEL MED MOTORSYKLER,
DELER OG UTSTYR. VEDLIKEHOLD
OG REPARASJON AV MOTOR-
SYKLER

50.40 Handel med motorsykler, deler og utstyr.
Vedlikehold og reparasjon av motor-
sykler

50.401 Agentur- og engroshandel med
motorsykler, deler og utstyr

50.402 Detaljhandel med motorsykler, deler og
utstyr

Omfatter også postordrehandel med deler og
utstyr

50.403 Vedlikehold og reparasjon av
motorsykler

50.5 DETALJHANDEL MED DRIVSTOFF
TIL MOTORKJØRETØYER OG
MOTORSYKLER

50.50 Detaljhandel med drivstoff til
motorkjøretøyer

Omfatter også smøre-, kjøle- og rensevæsker

Engroshandel med drivstoff til
motorkjøretøyer grupperes under 51.51
Engroshandel med drivstoff og brensel

51	 AGENTUR- OG ENGROSHANDEL,
UNNTATT MED MOTOR-
KJØRETØYER OG MOTOR-
SYKLER

Engroshandel omfatter virksomheter som
driver videresalg av nye og brukte varer i
eget navn og for egen regning og
kommisjonssalg, dvs. salg i eget navn,
men for andres regning til
videreforhandlere og til gårdsbruk,
industribedrifter, bygge- og anleggs-
bedrifter og andre bedrifter som nytter
varene i sin næringsvirksomhet, herunder
skoler, offentlig administrasjon, helse- og
andre sosiale institusjoner mv. Her
grupperes 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 service-
reparasjoner, regnes som et naturlig ledd
i handelsvirksomhet og grupperes
sammen med denne eller som hjelpe-
avdeling. Dersom reparasjon mv. mot
betaling utgjør en forholdsvis stor del av
virksomheten, regnes verkstedet som
særskilt bedrift.
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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 samband med tilsetting av andre
stoffer (f.eks. konserveringsmidler eller
smaksstoffer) eller fortynning (f.eks. av
saftkonsentrater), regnes som industri-
produksjon.

Agenturhandel omfatter virksomheter
som driver formidling av salg for andre
ved å oppta ordrer eller slutte salg i
disses navn.

51.1 AGENTURHANDEL

51.11 Agenturhandel med jordbruksråvarer,
levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer

51.12 Agenturhandel med brensel, drivstoff,
malm, metaller og industrikjemikalier

Omfatter også kunstgjødsel

51.13 Agenturhandel med tømmer, trelast og
byggevarer

51.14 Agenturhandel med maskiner,
produksjonsutstyr, båter og fly

51.15 Agenturhandel med møbler,
husholdningsvarer og jernvarer

Omfatter også sports - og fritidsutstyr

51.16 Agenturhandel med tekstiler, klær, skotO
og lærvarer

Omfatter også pelsskinn

51.17 Agenturhandel med nærings- og
nytelsesmidler

51.18 Agenturhandel med spesialisert
vareutvalg ellers

51.19 Agenturhandel med bredt vareutvalg

Omfatter agenturhandel med et vareutvalg
bestående av minst to av næringsgruppene
51.11-51.18 og hvor ingen av nærings-
gruppene alene må ha 50 prosent eller mer av
totalomsetningen

51.2 ENGROSHANDEL MED JORDBRUKS-
RÅVARER OG LEVENDE DYR

Engroshandel med gjødning grupperes under
51.55 Engroshandel med kjemiske produkter

51.21 Engroshandel med korn, såvarer og for

Omfatter også blomsterl0k, blomsterfrø og
ikke-spiselige oljer og fettstoffer

51.22 Engroshandel med blomster og planter

Omfatter også juletrær

Engroshandel med tekstilfibrer grupperes
under 51.56 Engroshandel med innsatsvarer
ellers

51.23 Engroshandel med levende dyr

51.24 Engroshandel med huder, skinn og lær

Omfatter også kunstlær

Engroshandel med lærvarer grupperes under
51.474 Engroshandel med reiseeffekter og
lcervarer

51.25 Engroshandel med råtobakk

51.3 ENGROSHANDEL MED NÆRINGS-
OG NYTELSESMIDLER

51.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker

Engroshandel med bearbeidede produkter av
frukt og grønnsaker grupperes under 51.389
Engroshandel med spesialisert utvalg av
nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet
sted

51.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer

Omfatter også kjøtthermetikk, fjørfekjøtt og
vilt

51.33 Engroshandel med meierivarer, egg,
matolje og -fett

51.34 Engroshandel med drikkevarer

Omfatter også tapping av drikkevarer

51.341 Engroshandel med vin og brennevin
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51.349 Engroshandel med drikkevarer ellers

51.35 Engroshandel med tobakksvarer

Engroshandel med råtobakk grupperes under
51.25 Engroshandel med råtobakk

51.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og
drops

51.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og
krydder

51.38 Engroshandel med andre næringsmidler
som fisk og skalldyr

51.381 Engroshandel med fisk og skalldyr

51.389 Engroshandel med spesialisert utvalg av
nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt
annet sted

Omfatter også hermetiske og tørkede
produkter av frukt og grønnsaker og
potetprodukter

51.39 Engroshandel med bredt utvalg av
nærings- og nytelsesmidler

Omfatter engroshandel med et vareutvalg
bestående av minst to av næringsgruppene
51.31-51.38 og hvor ingen av nærings-
gruppene alene må ha 50 prosent eller mer av
totalomsetningen

51.4 ENGROSHANDEL MED
HUSHOLDNINGSVARER OG VARER
TIL PERSONLIG BRUK

51.41 Engroshandel med tekstiler og
utstyrsvarer

Omfatter også garn, metervarer, sysaker,
presenninger og markiser

Engroshandel med gardiner grupperes under
51.472 Engroshandel med møbler og
innredningsartikler

Engroshandel med tekstilfibrer grupperes
under 51.569 Engroshandel med innsatsvarer
ikke nevnt annet sted

51.42 Engroshandel med klær og skotøy
Omfatter også lege- og sykehusutstyr og
ortopediske artikler

51.421 Engroshandel med klær

Omfatter også sportsklær

Engroshandel med lærvarer grupperes under
51.474 Engroshandel med reiseeffekter og
lærvarer

51.422 Engroshandel med skotøy

51.43 Engroshandel med elektrisk hushold-
ningsutstyr, radio, fjernsyn, plater og
kassetter

51.431 Engroshandel med belysningsutstyr

51.432 Engroshandel med elektriske
husholdningsapparater

Omfatter også symaskiner for
husholdningsbruk

51.433 Engroshandel med radio og fjernsyn

Omfatter også videospillere, CD-spillere og
platespillere

51.434 Engroshandel med plater, musikk- og
videokassetter

Engroshandel med musikkinstrumenter
grupperes under 51.479 Engroshandel med
husholdningsvarer og varer til personlig bruk
ikke nevnt annet sted

51.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass,
tapeter og rengjøringsmidler

51.441 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass
og steintøy

51.442 Engroshandel med tapeter og rengjørings-
midler

Engroshandel med fargestoffer og pigmenter
grupperes under 51.55 Engroshandel med
kjemiske produkter

51.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk

51.46 Engroshandel med sykepleievarer og
apotekvarer
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Engroshandel med slankeprodukter og
helsekostprodukter grupperes under 51.389
Engroshandel med spesialisert utvalg av
nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet
sted

51.47 Engroshandel med husholdningsvarer og
varer til personlig bruk ellers

51.471 Engroshandel med bøker, aviser og
blader

51.472 Engroshandel med møbler og
innredningsartikler

Omfatter også gardiner

Kontormøbler grupperes under 51.64
Engroshandel med maskiner og utstyr for
kontor

51.473 Engroshandel med gulvbelegg og
gulvtepper

51.474 Engroshandel med reiseeffekter og
lærvarer

Omfatter også paraplyer

51.475 Engroshandel med ur, foto- og optiske
artikler

51.476 Engroshandel med gull- og sølvvarer

51.477 Engroshandel med sports- og
fritidsutstyr, spill og leker

Omfatter lystbåter, båtutstyr, sparkstøttinger,
barnevogner m.m.

Engroshandel med sportsklær grupperes
under 51.421 Engroshandel med klær

Engroshandel med sportssko grupperes under
51.422 Engroshandel med skotO

51.479 Engroshandel med husholdningsvarer og
varer til personlig bruk ikke nevnt annet
sted

Omfatter også papirvarer og artikler av tre,
kork og flettematerialer

51.5 ENGROSHANDEL MED INNSATS-
VARER, UNNTATT J ORDBRUKS-
VARER. AVFALL OG SKRAP

51.52 Engroshandel med metaller og metall-
holdig malm

Omfatter også gull, sølv og andre edle
metaller

Engroshandel med avfall og skrap grupperes
under 51.57 Engroshandel med avfall og
skrap

51.53 Engroshandel med tømmer, trelast,
byggevarer og sanitærutstyr

Butikkhandel med byggevarer grupperes
under 52.46 Butikkhandel med jernvarer,
fargevarer og andre byggevarer

51.531 Engroshandel med tømmer

51.532 Engroshandel med trelast

51.533 Engroshandel med fargevarer

51.539 Engroshandel med byggevarer ikke nevnt
annet sted

Omfatter også sand og grus, planglass og
sanitærporselen

Engroshandel med gulvbelegg grupperes
under 51.473 Engroshandel med gulvbelegg
og gulvtepper

51.54 Engroshandel med jernvarer, rørlegger-
artikler og oppvarmingsutstyr

Engroshandel med sanitærporselen grupperes
under 51.539 Engroshandel med byggevarer
ikke nevnt annet sted

51.55 Engroshandel med kjemiske produkter

Omfatter trykksverte, eteriske oljer, industri-
gasser, kjemisk lim, fargestoffer og
pigmenter, metanol, parafin, kaustisk soda,
industrisalter, syrer, svovel, stivelsesderivater,
jordbrukskjemiske produkter, primærplast,
gummi, rengjøringsmidler for industrien m.m.

51.56 Engroshandel med innsatsvarer ellers

51.561 Engroshandel med papir og papp

51.569 Engroshandel med innsatsvarer ikke
nevnt annet sted

Omfatter også tekstilfibrer

51.51 Engroshandel med drivstoff og brensel

Omfatter også smøreoljer og -fett
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51.57 Engroshandel med avfall og skrap

Omfatter også opphogging av biler

Skipsopphogging grupperes under 35.117
Skipsopphogging

51.6 ENGROSHANDEL MED MASKINER
OG UTSTYR

Omfatter også datastyrte maskiner

51.61 Engroshandel med maskinverktøy

Engroshandel med håndverktøy grupperes
under 51.54 Engroshandel med jernvarer,
rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr

51.62 Engroshandel med maskiner og utstyr for
bygge- og anleggsvirksomhet

51.63 Engroshandel med maskiner og utstyr for
tekstilproduksjon

Omfatter også sy- og strikkemaskiner

51.64 Engroshandel med maskiner og utstyr for
kontor

Omfatter også kontormøbler, datamaskiner og
utstyr

51.65 Engroshandel med maskiner og utstyr for
industri, handel, transport og tjeneste-
yting ellers

Omfatter også industriroboter og måle-
instrumenter

51.651 Engroshandel med maskiner og utstyr for
kraftproduksjon og installasjon

51.652 Engroshandel med skipsutstyr og fiske-
redskap

51.653 Engroshandel med maskiner og utstyr for
olje- og gassutvinning, bergverksdrift og
industri ellers

51.654 Engroshandel med maskiner og utstyr for
handel, transport og tjenesteyting ellers

Engroshandel med motorkjøretøyer,
motorsykler, deler og rekvisita grupperes
under 50 Handel med, vedlikehold og
reparasjon av motorkjøretøyer og
motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til
motorkjøretøyer og motorsykler

51.66 Engroshandel med maskiner og utstyr for
jordbruk og skogbruk

Omfatter også gressklippere

51.7 ENGROSHANDEL IKKE NEVNT
ANNET STED

51.70 Engroshandel ikke nevnt annet sted

52	 DETALJHANDEL, UNNTATT MED
MOTORKJØRETØYER OG
MOTORSYKLER. REPARASJON AV
HUSHOLDNINGSVARER OG
VARER TIL PERSONLIG BRUK

Detaljhandel omfatter virksomheter som
driver salg av nye og brukte varer i eget
navn og for egen regning, vesentlig til
personlig bruk eller til private
husholdninger, fra fast utsalgssted, fra
torgplass, ved omførsel eller ved
postordre. Her grupperes også
virksomheter som driver auksjonshandel
og kommisjonssalg ellers til
privatpersoner og husholdninger, dvs.
salg for annens regning, men i eget navn.

Næringsområdet omfatter også handel
med kontormaskiner, kontorrekvisita,
maling, trelast o.1., når disse varene
selges direkte til konsum.

Næringsområdet omfatter også reparasjon
av husholdningsvarer og varer til
personlig bruk, uavhengig av om
virksomheten utføres i forbindelse med
salg eller ikke.

Næringsområdet omfatter ikke
varegrupper som såkorn, malm, råolje,
industrikjemikalier, jern og stål og
industrimaskiner og utstyr, idet disse ikke
regnes som konsumvarer. Detaljhandel
med drivstoff til motorkjøretøyer
grupperes under 50.50. Detaljhandel med
drivstoff til motorkjøretøyer. Virksomhet
som sees som et naturlig ledd i
salgsvirksomheten som pakking,
oppdeling, montering m.m., grupperes
sammen med denne.
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52.1 BUTIKKHANDEL MED BREDT
VAREUTVALG

Omfatter butikkhandel med et vareutvalg
bestående av minst fem av næringsgruppene
52.22-52.48 og hvor ingen næringsgruppe
alene må ha 50 prosent eller mer av
totalomsetningen

52.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med
hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Omfatter butikkhandel med bredt vareutvalg
der næringsgruppene. 52.22-52.27 samlet står
for 35 prosent eller mer av totalomsetningen

52.12 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Byggevarehus grupperes under 52.461
Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer,
fargevarer og andre byggevarer

52.2 BUTIKKHANDEL MED NÆRINGS-
OG NYTELSESMIDLER I
SPESIALFORRETNINGER

52.21 Butikkhandel med frukt og grønnsaker

52.22 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer

Omfatter også fjørfe og vilt

Cateringvirksomhet grupperes under 55.52
Cateringvirksomhet

52.23 Butikkhandel med fisk og skalldyr

52.24 Butikkhandel med bakervarer,
konditorvarer, sjokolade og drops

52.241 Butikkhandel med bakervarer og
konditorvarer

52.242 Butikkhandel med sjokolade og drops

52.25 Butikkhandel med drikkevarer

52.251 Butikkhandel med vin og brennevin

52.252 Butikkhandel med drikkevarer ellers

52.26 Butikkhandel med tobakksvarer

52.27 Butikkhandel med nærings- og nytelses-
midler ellers

52.271 Butikkhandel med helsekost

52.272 Butikkhandel med kaffe og te

52.279 Butikkhandel med nærings- og nytelses-
midler ikke nevnt annet sted

Omfatter også meierivarer

52.3 BUTIKKHANDEL MED APOTEK-
VARER, SYKEPLEIEARTIKLER,
KOSMETIKK OG TOALETT-
ARTIKLER

52.31 Butikkhandel med apotekvarer

52.32 Butikkhandel med medisinske og ortope-
diske artikler

52.33 Butikkhandel med kosmetikk og
toalettartikler

52.4 BUTIKKHANDEL MED ANDRE NYE
VARER

52.41 Butikkhandel med tekstiler og
utstyrsvarer

Omfatter også garn, metervarer, sysaker,
presenninger og markiser

Butikkhandel med gardiner grupperes under
52.449 Butikkhandel med innredningsartikler
ikke nevnt annet sted

52.42 Butikkhandel med klær

Omfatter også sportsklær, pelsvarer, hansker
og annet tilbehør til klær

52.43 Butikkhandel med skotøy, reiseeffekter
av lær og lærvarer

Reparasjon av skotOy og andre lærvarer
grupperes under 52.71 Reparasjon av skotOY
og andre lærvarer

52.431 Butikkhandel med skotøy

52.432 Butikkhandel med reiseeffekter av lær og
lærimitasjoner og varer av lær

52.44 Butikkhandel med belysningsutstyr,
kjøkkenutstyr, møbler og innrednings-
artikler

52.441 Butikkhandel med belysningsutstyr

52.442 Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og
steintøy
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52.443 Butikkhandel med 'nobler

Butikkhandel med brukte møbler grupperes
under 52.509 Butikkhandel med brukte varer
ellers

52.449 Butikkhandel med innredningsartikler
ikke nevnt annet sted

Omfatter også gardiner

Butikkhandel med metervarer grupperes
under 52.41 Butikkhandel med tekstiler og
utstyrsvarer

Butikkhandel med gulvbelegg og vegg til
vegg-tepper grupperes under 52.486
Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg
Butikkhandel med tepper grupperes under
52.487 Butikkhandel med tepper

52.45 Butikkhandel med elektriske hushold-
ningsapparater, radio, fjernsyn, plater,
kassetter og musikkinstrumenter

52.451 Butikkhandel med elektriske hushold-
ningsapparater, radio og fjernsyn

Omfatter også videospillere, CD-spillere,
platespillere og bilradioer

Reparasjon av elektriske husholdnings-
apparater, radio og fjernsyn grupperes under
52.72 Reparasjon av elektrisk
husholdningsutstyr, radio og fjernsyn

Utleie av fjernynsapparater og videospillere
grupperes under 71.40 Utleie av hus-
holdningsvarer og varer til personlig bruk

52.452 Butikkhandel med plater, musikk- og
videokassetter

Utleie av videokassetter grupperes under
71.40 Utleie av husholdningsvarer og varer
til personlig bruk

52.453 Butikkhandel med musikkinstrumenter og
noter

Pianostemming grupperes under 52.74
Reparasjon av husholdningsvarer og varer til
personlig bruk

52.46 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer
og andre byggevarer

52.461 Butikkhandel med bredt utvalg av
jernvarer, fargevarer og andre byggevarer

Omfatter butikkhandel med et vareutvalg
bestående av minst to av nærings-
gruppene 52.462-52.469 og hvor ingen av
næringsgruppene alene må ha 50 prosent eller
mer av totalomsetningen

Omfatter også byggevarehus

52.462 Butikkhandel med jernvarer

Omfatter også gressklippere

52.463 Butikkhandel med fargevarer

Butikkhandel med rengjøringsmidler
grupperes under 52.489 Butikkhandel ikke
nevnt annet sted

52.464 Butikkhandel med trelast

52.469 Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt
annet sted

Omfatter bygningsstein, planglass,
sanitærutstyr m.m.

Tapeter og gulvbelegg grupperes under
52.486 Butikkhandel med tapeter og
gulvbelegg

52.47 Butikkhandel med bøker, papir, aviser og
blader

52.471 Butikkhandel med Nicer og papir

Kontormaskiner og -rekvisita grupperes under
52.485 Butikkhandel med datamaskiner,
kontormaskiner og telekommunikasjonsutstyr

Butikkhandel med brukte bøker grupperes
under 52.5 Butikkhandel med brukte varer

52.472 Butikkhandel med aviser og blader

52.48 Butikkhandel ellers

Butikkhandel med brukte varer grupperes
under 52.5 Butikkhandel med brukte varer

52.481 Butikkhandel med ur, foto- og optiske
artikler

Omfatter også presisjonsinstrumenter

52.482 Butikkhandel med gull - og sølvvarer

Reparasjon av gull- og sølvvarer grupperes
under 52.73 Reparasjon av ur, gull- og
solvvarer
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52.483 Butikkhandel med fritidsutstyr, spill og
leker

Omfatter sportsutstyr, fritidsbåter og utstyr
m.m.

Omfatter også barnevogner og babyutstyr

52.484 Butikkhandel med blomster og planter

Torghandel med blomster og planter
grupperes under 52.62 Torghandel

52.485 Butikkhandel med datamaskiner,
kontormaskiner og telekommunikasjons-
utstyr

Omfatter også kontormaskiner og -rekvisita

52.486 Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg

52.487 Butikkhandel med tepper

52.489 Butikkhandel ikke nevnt annet sted

Omfatter rengjøringsmidler, souvenirer, våpen
og ammunisjon, frimerker og mynter, fiske-
og campingutstyr, kull, fyringsolje m.m.

Omfatter også paraplyer

52.5 BUTIKKHANDEL MED BRUKTE
VARER

52.50 Butikkhandel med brukte varer

Omfatter også pantelånervirksomhet

Butikkhandel med bruktbiler grupperes under
50.10 Handel med motorkjøretøyer

52.501 Butikkhandel med antikviteter

52.502 Butikkhandel med brukte klær

52.509 Butikkhandel med brukte varer ellers

Omfatter brukte møbler og innbo, bøker m.m.

52.6 DETALJHANDEL UTENOM BUTIKK

52.61 Postordrehandel

Omfatter også salg via TV, radio og telefon

Postordrehandel med deler og utstyr til
motorkjøretøyer grupperes under 50.302
Detaljhandel med deler og utstyr til
motorkjøretøyer

Postordrehandel med deler og utstyr til
motorsykler grupperes under 50.402
Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr

Postordrehandel med film- og fotoartikler
grupperes under 74.81 Fotografvirksomhet

52.611 Postordrehandel med bredt vareutvalg

Omfatter postordrehandel med et vareutvalg
bestående av minst to av næringsgruppene
52.612-52.619 og hvor ingen av
næringsgruppene alene må ha 50 prosent eller
mer av totalomsetningen

52.612 Postordrehandel med tekstiler,
utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter
og lærvarer

52.613 Postordrehandel med belysningsutstyr,
kjøkkenutstyr, møbler og
innredningsartikler

52.614 Postordrehandel med elektriske hushold-
ningsapparater, radio, fjernsyn, plater,
kassetter og musikkinstrumenter

52.615 Postordrehandel med bøker, papir, aviser
og blader

52.619 Postordrehandel med annet spesialisert
vareutvalg

52.62 Torghandel

Omfatter også gatesalg

Handel med egenproduserte jordbruksvarer
grupperes under 01 Jordbruk og tjenester
tilknyttet jordbruk Jakt og viltstell

52.63 Detaljhandel utenom butikk ellers

Omfatter dørsalg, automatsalg og salg fra
mobile utsalgssteder

52.7 REPARASJON AV HUSHOLDNINGS-
VARER OG VARER TIL PERSONLIG
BRUK
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Reparasjon av motorkjøretøyer og motor-
sykler grupperes under 50 Handel med,
vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer
og motorsykler. Detaljhandel med drivstoff til
motorkjøretøyer og motorsykler

52.71 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer

52.72 Reparasjon av elektrisk husholdnings-
utstyr, radio og fjernsyn

Omfatter reparasjon av videospillere, CD-
spillere, platespillere, hvitevarer, støvsugere,
symaskiner, barbermaskiner m.m.

52.73 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer

52.74 Reparasjon av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk ellers

Omfatter reparasjon av klær, sykler, sports-
utstyr, musikkinstrumenter, fotografisk utstyr
m.m.

MObelstopping grupperes under 36.11
Produksjon av sittemøbler

55	 HOTELL- OG RESTAURANT-
VIRKSOMHET

Salg av mat og drikke fra automater
grupperes under 52.63 Detaljhandel utenom
butikk ellers

Langtidsovematting grupperes under 70.20
Utleie av egen fast eiendom

55.1 HOTELLVIRKSOMHET

55.11	 Drift av hoteller, pensjonater og moteller
med restaurant

55.12 Drift av hoteller, pensjonater og moteller
uten restaurant

55.2 ANNEN OVERNATTING

55.21 Drift av vandrerhjem og turisthytter

55.22 Drift av campingplasser

55.23 Overnatting ellers

55.3 RESTAURANTVIRKSOMHET

55.30 Restaurantvirksomhet

55.301 Drift av restauranter og kafeer

Omfatter også togservering

Drift av restauranter i forbindelse med
hotellvirksomhet grupperes under 55.11 Drift
av hoteller, pensjonater og moteller med
restaurant

55.302 Drift av gatekjøkken, salatbarer og
pOlseboder

55.4 DRIFT AV BARER

55.40 Drift av barer

Omfatter også ølhaller og kaffebarer

Drift av barer i forbindelse med hotell-
virksomhet grupperes under 55.11 Drift av
hoteller, pensjonater og moteller med
restaurant

55.5 KANTINE- OG
CATERINGVIRKSOMHET

55.51 Kantiner drevet som selvstendig
virksomhet

55.52 Cateringvirksomhet

Omfatter leveringer av ferdigmat fra eget
kjøkken til konsum

Omfatter også levering av ferdigmat til
flyselskaper

60	 LANDTRANSPORT OG
RORTRANSPORT

60.1 JERNBANETRANSPORT

60.10 Jernbanetransport

60.2 ANNEN LANDTRANSPORT

Ambulansetransport grupperes under 85.149
Ambulansetjenester

60.21 Transport med rutebil, sporvei og
forstadsbane

60.211 Rutebiltransport

Omfatter også skolebarnkjøring

Turbiltransport grupperes under 60.23
Landtransport med passasjerer ellers
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60.212 Transport med sporveis- og forstadsbane

60.22 Drosjebiltransport

Omfatter også utleie av personbiler med fører

Drift av taxisentraler grupperes under 63.211
Drift av gods- og transportsentraler

Utleie av personbiler uten forer grupperes
under 71.10 Bilutleie

60.23 Landtransport med passasjerer ellers

Omfatter turbiltransport og ikke-motorisert
persontransport

60.24 Godstransport på vei

Omfatter også utleie av lastebiler med fører

Drift av godsterminaler grupperes under
63.211 Drift av gods- og transportsentraler

Utleie av lastebiler uten fører og containere
grupperes under 71.21 Utleie av annet
landtransportmateriell

Renovasjonskjøring grupperes under 90.00
Kloakk- og renovasjonsvirksomhet

60.3 RORTRANSPORT

60.30 Rørtransport

Omfatter transport av olje og gass i
hovedledningssystemet fra utvinningssted via
terminal

Distribusjon av naturgass, syntetisk gass,
vann og damp fram til forbruker grupperes
under 40.20 Produksjon og distribusjon av
gass gjennom ledningsnett

61	SJØTRANSPORT

61.1 SJØFART OG KYSTTRAFIKK

Omfatter også utleie av skip og båter med
personell

Utleie av skip og båter uten personell
grupperes under 71.22 Utleie av
sjøtransportmateriell

61.10 Sjøfart og kysttrafikk

61.101 Utenriks sjøfart

Omfatter sjøtransport mellom Europa og ikke-
europeiske land

Omfatter også sjøtransport mellom ikke-
europeiske land

61.102 Kysttrafikk i Europa

Omfatter sjøtransport mellom europeiske
havner unntatt norsk innenriksfart

61.103 Løs fraktfart på norskekysten

Omfatter gods transport

61.104 Innenlandske kystruter

Omfatter person - og godstransport

61.105 Innenlandske bilferjer

Omfatter transport av biler i ferjeruter
tilknyttet offentlig veisamband

61.106 Slepebåter og forsyningsskip på
norskekysten

Slepebåtvirksomhet i havner grupperes under
63.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers

61.109 Kysttrafikk i Norge ellers

61.2 TRANSPORT PÅ ELVER OG
INNSJØER

61.20 Transport på elver og innsjøer

62	 LUFTTRANSPORT

62.1 RUTEFLYGING

62.10 Ruteflyging

62.2 ANNEN FLYGING

62.20 Annen flyging

Omfatter også regulær chartertrafikk

Gjødsling av skogarealer fra luftfartøy
grupperes under 02.012 Skogbruk ellers

62.3 ROMFART

62.30 Romfart
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63	 TJENESTER TILKNYTTET
TRANSPORT OG REISEBYRÅ-
VIRKSOMHET

63.1 LASTING, LOSSING OG LAGRING

63.11	 Lasting og lossing

Drift av godssentraler grupperes under 63.2
Andre tjenester tilknyttet transport

63.111 Lasting og lossing tilknyttet landtransport

63.112 Lasting og lossing tilknyttet sjøtransport

63.113 Lasting og lossing tilknyttet lufttransport

63.12 Lagring

Omfatter også drift av kornsiloer

Drift av parkeringshus grupperes under
63.212 Drift av parkeringsplasser og
parkeringshus

63.2 ANDRE TJENESTER TILKNYTTET
TRANSPORT

63.21	 Andre tjenester tilknyttet landtransport

63.211 Drift av gods- og transportsentraler

Omfatter formidling av transportoppdrag

63.212 Drift av parkeringsplasser og
parkeringshus

63.213 Drift av bomstasjoner

63.219 Tjenester tilknyttet landtransport ellers

Omfatter drift av jernbanestasjoner,
busstasjoner, vinteroppbevaring av
campingvogner m.m.

63.22 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport

63.221 Drift av havne- og kaianlegg

63.222 Fyr- og lostjeneste

63.223 Redningstjeneste

63.229 Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers

Omfatter drift av sluser, kanaler m.m.

Omfatter også slepebåtvirksomhet i havner

63.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport

Omfatter drift av lufthavner,
flynavigasjonstjeneste m.m.

63.3 REISEBYRÅ-, TURISTKONTOR- OG
REISEARRANGØRVIRKSOMHET

63.30 Reisebyrå-, turistkontor- og
reisearrangørvirksomhet

63.301 Reisebyråvirksomhet

Omfatter formidling og bestilling av
reisebilletter og tilknyttede tjenester

63.302 Turistkontorvirksomhet

Omfatter allmenn markedsføring og
turveiledning av forskjellige reisemål og
severdigheter

63.303 Reisearrangørvirksomhet

Omfatter organisering og salg av
pakkereiseprodukter

63.4 ANNEN TRANSPORTFORMIDLING

63.40 Annen transportformidling

Budtjeneste grupperes under 64.12
Budtjenester ellers

Forsikring av gods grupperes under 67.2
Hjelpevirksomhet for forsikring og
pensjonsfond

63.401 Spedisjon

Omfatter formidling av godstransport

63.402 Skipsmekling

63.403 Flymekling

63.409 Transportformidling ellers

Omfatter distribusjonssentraler for aviser og
ukeblader m.m.

64	 POST OG TELE-
KOMMUNIKASJONER

64.1 POST OG DISTRIBUSJONS-
VIRKSOMHET
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64.11	 Posttjenester

Omfatter også utleie av postbokser

Postgiro og Postbanken grupperes under
65.12 Bankvirksomhet ellers

64.12	 Budtjenester ellers

64.2 TELEKOMMUNIKASJONER

64.20 Telekommunikasjoner

65	 FINANSIELL TJENESTEYTING,
UNNTATT FORSIKRING OG
PENSJONSFOND

65.1 BANKVIRKSOMHET

65.11	 Sentralbankvirksomhet

Omfatter Norges Bank

Seddeltrykking grupperes under 22.22
Trykking ellers

Produksjon av mynter grupperes under 36.21
Preging av mynter og medaljer

65.12 Bankvirksomhet ellers

Omfatter forretnings- og sparebanker,
Postbanken og Postgiro

Statsbanker grupperes under 65.22 Annen
kredittgiving

65.2 ANNEN FINANSIELL
TJENESTEYTING, UNNTATT
FORSIKRING OG PENSJONSFOND

65.21	 Finansiell leasing

Omfatter finansieringsselskaper som driver
med finansiell leasing

65.22 Annen kredittgiving

Omfatter kredittforetak, kredittkortvirksomhet,
finansieringsselskaper og statsbanker

65.23	 Finansiell tjenesteyting ellers

65.231 Aksje-, obligasjons-, pengemarkeds- og
høyrentefond

65.239 Annen verdipapirforvaltning

Omfatter finansielle holdingsselskaper innen
bank-, forsikrings- og finansierings-
virksomhet, investerings- og utviklings-
selskaper og Verdipapirfondenes forvaltnings-
selskaper

66	 FORSIKRING OG PENSJONSFOND,
UNNTATT TRYGDEORDNINGER
UNDERLAGT OFFENTLIG
FORVALTNING

66.0 FORSIKRING OG PENSJONSFOND,
UNNTATT TRYGDEORDNINGER
UNDERLAGT OFFENTLIG
FORVALTNING

66.01	 Livsforsikring

Omfatter privat kapital-, rente- og
pensjonsforsikring og gruppelivs- og
tjenestepensjonsforsikring

66.02 Pensjonskasser og -fond

Omfatter private, kommunale og fylkes-
kommunale pensjonskasser og -fond

Statens pensjonskasse, Folketrygden og
Folketrygdfondet grupperes under 75.30
Trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

66.03 Skadeforsikring

Omfatter motorvogn-, brann- og kombinert
forsikring; spesialforsikring innen ulykkes-,
reise-, kreditt- og ansvarsforsikring;
sjøforsikring, oljeforsikring,
reassuransevirksomhet og branntrygdelag

67	 HJELPEVIRKSOMHET FOR
FINANSIELL TJENESTEYTING

67.1 HJELPEVIRKSOMHET FOR
FINANSIELL TJENESTEYTING,
UNNTATT FORSIKRING OG
PENSJONSFOND

67.11 Administrasjon av finansmarkeder

Omfatter verdipapirbørser, opsjonsbørser,
Verdipapirsentralen, Sparebankenes
sikringsfond og Forretningsbankenes
sikringsfond

67.12 Fonds- og aksjemekling
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67.13 Hjelpevirksomhet for finansiell
tjenesteyting ellers

Omfatter kreditt- og låneformidling drevet
som selvstendig virksomhet

67.2 HJELPEVIRKSOMHET FOR
FORSIKRING OG PENSJONSFOND

67.20 Hjelpevirksomhet for forsikring og
pensjonsfond

Omfatter administrasjon av forsikrings-
markedet, forsikringsmekling og
assurandørvirksomhet drevet som selvstendig
virksomhet

70	 OMSETNING OG DRIFT AV FAST
EIENDOM

70.1 OMSETNING OG DRIFT AV EGEN
FAST EIENDOM

70.11 Utvikling og salg av egen fast eiendom

Omfatter utarbeiding av finansieringsplaner,
boligbyggelag, utparsellering av tomter m.m.

Eiendomsutvikling for egen regning av
entreprenører og ferdighusprodusenter
grupperes under 45.2 Annen bygge- og
anleggsvirksomhet

Borettslag grupperes under 70.20 Utleie av
egen fast eiendom

70.111 Boligbyggelag

70.112 Utvikling og salg av egen fast eiendom
ellers

70.12 Kjøp og salg av egen fast eiendom

70.2 UTLEIE AV EGEN FAST EIENDOM

Eiendomsmekling grupperes under 70.31
Eiendomsmekling

70.20 Utleie av egen fast eiendom

70.201 Borettslag

70.202 Utleie av egen fast eiendom ellers

Omfatter også apartementsleiligheter og utleie
av jordbruksarealer og -eiendommer

Offentlig eiendomsdrift grupperes under 75.14
Hjelpetjenester for offentlig administrasjon

70.3 OMSETNING OG DRIFT AV FAST
EIENDOM PÅ OPPDRAG

70.31 Eiendomsmekling

Omfatter også utleie av ferieboliger

Utleie av ferieboliger som del av
arrangerte reiser grupperes under 63.30
Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangør-
virksomhet

70.32 Eiendomsforvaltning

71	 UTLEIE AV MASKINER OG
UTSTYR UTEN PERSONELL.
UTLEIE AV HUSHOLDNINGS-
VARER OG VARER TIL
PERSONLIG BRUK

71.1	 BILUTLEIE

71.10	 Bilutleie

Omfatter motorkjøretøyer med totalvekt under
3.5 tonn

Utleie av personbiler med fører grupperes
under 60.22 Drosjebiltansport

Utleie av motorkjøretøyer med totalvekt over
3.5 tonn grupperes under 71.21 Utleie av
annet landtransportmateriell

71.2 UTLEIE AV ANNET
TRANSPORTMATERIELL

71.21	 Utleie av annet landtransportmateriell

Omfatter lastebiler, busser, motorsykler,
campingvogner, containere m.m.

Drosjebiltransport grupperes under 60.22
Drosjebiltransport

Turbiltransport grupperes under 60.23
Landtransport med passasjerer ellers

Utleie av vare- og lastebiler med fører
grupperes under 60.24 Godstransport på vei

Utleie av motorkjøretøyer med totalvekt under
3.5 tonn grupperes under 71.10 Bilutleie

Utleie av sykler grupperes under 71.40 Utleie
av husholdningsvarer og varer til personlig
bruk

77



Standard for næringsgruppering	 Norges offisielle statistikk

71.22 Utleie av sjøtransportmateriell

Utleie av skip og båter med personell
grupperes under 61.1 Sjøfart og kysttrafikk

Utleie av fritidsbåter og tilknyttede tjenester
grupperes under 71.40 Utleie av hushold-
ningsvarer og varer til personlig bruk

71.23 Utleie av lufttransportmateriell

Utleie av fly med personell grupperes under
62 Lufttransport

71.3 UTLEIE AV ANDRE MASKINER OG
UTSTYR

71.31 Utleie av landbruksmaskiner

Utleie av maskiner og utstyr med fører
grupperes under 01.4 Tjenester tilknyttet
jordbruk

71.32 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner

Utleie av maskiner og utstyr med fører
grupperes under 45.50 Utleie av bygge- og
anleggsmaskiner med personell

71.33 Utleie av kontor- og datamaskiner

Utleie av programvare grupperes under 72.20
Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og
programvare

71.34 Utleie av maskiner og utstyr ellers

Omfatter motorer, turbiner, verkstedmaskiner,
måle- og kontrollutstyr, annet vitenskapelig
utstyr m.m.

Omfatter også utleie av borerigger

Utleie av borerigger med personell
grupperes under 11.20 Tjenester tilknyttet
olje- og gassutvinning

71.4 UTLEIE AV HUSHOLDNINGSVARER
OG VARER TIL PERSONLIG BRUK

71.40 Utleie av husholdningsvarer og varer til
personlig bruk

Omfatter tekstiler, klær og skotøy, møbler,
kjøkkenutstyr og husholdningsapparater,
ridehester, sportsutstyr, smykker, musikk-
instrumenter, rekvisitter og kostymer,
videokassetter, videospillere og
fjernsynsmottakere m.m.

Utleie av personbiler uten fører grupperes
under 71.10 Bilutleie

Utleie av motorsykler og campingvogner
grupperes under 71.21 Utleie av annet
landtransportmateriell

72	 DATABEHANDLINGS-
VIRKSOMHET

72.1 KONSULENTVIRKSOMHET
TILKNYTTET MASKINVARE

72.10 Konsulentvirksomhet tilknyttet
maskinvare

72.2 KONSULENTVIRKSOMHET
TILKNYTTET SYSTEM- OG
PROGRAMVARE

72.20 Konsulentvirksomhet tilknyttet system-
og programvare

72.3 DATABEHANDLING

72.30 Databehandling

72.4 DRIFT AV DATABASER

72.40 Drift av databaser

72.5 VEDLIKEHOLD OG REPARASJON
AV KONTORMASKINER OG
DATAMASKINER

72.50 Vedlikehold og reparasjon av
kontormaskiner og datamaskiner

72.6 ANNEN DATABEHANDLINGS-
VIRKSOMHET

72.60 Annen databehandlingsvirksomhet

73	 FORSKNING OG
UTVIKLINGSARBEID

Omfatter forskning som drives ved
selvstendige forskningsinstitutter
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Forskningsavdeling som bare betjener
bedrifter i ett foretak grupperes i samme
næringsgruppe som den bedriften den
hovedsakelig betjener

Forskning som drives ved universiteter og
høgskoler grupperes under 80.3 Undervisning
på universitets- og høgskolenivå

73.1 FORSKNING OG UTVIKLINGS-
ARBEID INNEN NATURVITENSKAP
OG TEKNIKK

73.10 Forskning og utviklingsarbeid innen
naturvitenskap og teknikk

Teknisk konsulentvirksomhet grupperes under
74.20 Arkitektvirksomhet og teknisk
konsulentvirksomhet

Teknisk testing og analyse grupperes under
74.30 Teknisk testing og analyse

73.2 FORSKNING OG UTVIKLINGS-
ARBEID INNEN SAMFUNNS-
VITENSKAP OG HUMANISTISKE
FAG

73.20 Forskning og utviklingsarbeid innen
samfunnsvitenskap og humanistiske fag

Markedsundersøkelser grupperes under 74.13
Markeds- og opinionsundersøkelser

74	 ANNEN FORRETNINGSMESSIG
TJENESTEYTING

74.1 JURIDISK, ADMINISTRATIV OG
ORGANISASJONSTEKNISK
TJENESTEYTING OG REVISJON

74.11	 Juridisk tjenesteyting

74.12 Regnskap, revisjon og skatterådgiving

74.121 Regnskap og bokføring

74.122 Revisjon

74.123 Skatterådgiving

74.13 Markeds- og opinionsundersOkelser

74.14 Bedriftsrådgiving

Omfatter også jordbrukskonsulenter

74.15 Management-Holdingselskaper

Finansielle holdingselskaper grupperes under
65.239 Annen verdipapirforvaltning

74.2 ARKITEKTVIRKSOMHET OG
TEKNISK KONSULENTVIRKSOMHET

74.20 Arkitektvirksomhet og teknisk
konsulentvirksomhet

Forskning og utviklingsarbeid innen
naturvitenskap og teknikk grupperes under
73.10 Forskning og utviklingsarbeid innen
naturvitenskap og teknikk

74.201 Arkitektvirksomhet

Omfatter bygnings- og landskapsarkitekter,
by- og regionalplanlegging m.m.

Interioarkitekter grupperes under 74.84
Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt
annet sted

74.202 Byggeteknisk konsulentvirksomhet

Omfatter samferdselsteknikk, akustikk m.m.

74.203 Geologiske undersøkelser

Omfatter utarbeiding av kart, landmåling

Leteboring etter olje og gass grupperes under
11.20 Tjenester tilknyttet olje- og
gassutvinning

74.209 Annen teknisk konsulentvirksomhet

Omfatter maskinteknisk, bilteknisk,
kjemiteknisk og annen teknisk rådgiving,
oljevern m.m.

74.3 TEKNISK TESTING OG ANALYSE

74.30 Teknisk testing og analyse

Omfatter materialtesting, sikkerhetskontroll,
sertifisering, næringsmiddelkontroll m.m.

74.4 ANNONSE- OG REKLAME-
VIRKSOMHET

74.40 Annonse- og reklamevirksomhet

Trykking av reklamemateriell grupperes under
22.22 Trykking ellers
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Markeds- og opinionsundersøkelser grupperes
under 74.13 Markeds- og opinionsunder-
søkelser

Produksjon av reklameinnslag til radio og
fjernsyn grupperes under 92.11 Film- og
videoproduksjon

74.5 FORMIDLING OG UTLEIE AV
ARBEIDSKRAFT

74.50 Formidling og utleie av arbeidskraft

Omfatter privat og offentlig arbeidsformidling

74.501 Formidling av arbeidskraft

74.502 Utleie av arbeidskraft

74.6 ETTERFORSKING OG VAKT-
TJENESTE

74.60 Etterforsking og vakttjeneste

Installasjon av alarmsystemer grupperes
under 45.31 Elektrisk installasjonsarbeid

Etterforsking tilknyttet forsikring grupperes
under 67.20 Hjelpevirksomhet for forsikring
og pensjonsfond

74.7 RENGJØRINGS VIRKSOMHET

74.70 Rengjøringsvirksomhet

Omfatter innvendig rengjøring, skorsteins-
feiing, desinfisering m.m.

74.8 FORRETNINGSMESSIG TJENESTE-
YTING ELLERS

74.81 Fotografvirksomhet

Omfatter også fotoautomater og
fotografering fra fly

74.82 Pakkevirksomhet

Omfatter også tapping på flasker

74.83 Kontorservice og oversettingsvirksomhet

Drift av databaser grupperes under 72.40
Drift av databaser

Regnskapsføring grupperes under 74.121
Regnskap og bokføring

74.84 Forretningsmessig tjenesteyting ikke
nevnt annet sted

Omfatter inkasso, kredittopplysning, patent-
og lisensformidling, designvirksomhet,
interiørarkitekter, auksjonzervirksomhet,
messearrangørvirksomhet, strømavlesing m.m.

Administrasjon av kredittkort grupperes under
65.22 Annen kredittgiving

Industridesignvirksomhet grupperes under
74.209 Annen teknisk konsulentvirksomhet

Dekoratørvirksomhet grupperes under 74.40
Annonse- og reklamevirksomhet

75	 OFFENTLIG ADMINISTRASJON,
FORSVAR OG TRYGDE-
ORDNINGER UNDERLAGT
OFFENTLIG FORVALTNING

Næringsområdet omfatter statlig,
fylkeskommunal og kommunal
administrasjon, generell administrasjon i
direktorater og etater, administrasjon
tilknyttet forsvar, politi- og rettsvesen og
offentlige trygdeordninger der personalet
er lønnet av staten, fylkeskommunen
eller kommunen.

75.1 OFFENTLIG ADMINISTRASJON
UNNTATT UTENRIKS- OG
SIKKERHETSSAKER OG TRYGDE-
ORDNINGER UNDERLAGT
OFFENTLIG FORVALTNING

75.11	 Generell (overordnet) offentlig
administrasjon og økonomiforvaltning

Omfatter generell offentlig forvaltning,
forvaltning tilknyttet finans-, skatte- og
avgiftssaker og utarbeidelse av offisiell
statistikk

Utenriksdepartementet grupperes under 75.21
Utenrikssaker

75.12 Offentlig administrasjon tilknyttet
helsestell, sosial virksomhet,
undervisning, kirke, kultur og miljøvern

75.13	 Offentlig administrasjon tilknyttet
næringsvirksomhet og arbeidsmarked

75.14	 Hjelpetjenester for offentlig
administrasjon
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Omfatter offentlig personaladministrasjon,
trykkerivirksomhet, eiendomsdrift og offentlig
informasjonsvirksomhet rettet mot annen
offentlig virksomhet

Drift av historiske arkiv grupperes under
92.51 Drift av biblioteker og arkiver

75.2 OFFENTLIG ADMINISTRASJON
TILKNYTTET UTENRIKS- OG
SIKKERHETSSAKER

75.21 Utenrikssaker

Omfatter ambassader og konsulater,
utviklingshjelp, Fredskorpset, FN-tjenesten
m.m.

Utenlandske ambassader i Norge grupperes
under 99.00 Internasjonale organer og
organisasjoner

75.22 Forsvar

Omfatter virksomheter som utøves av alle
forsvarsgrener med hjelpeavdelinger,
Forsvarets overkommando og andre etater
som administrerer og fører tilsyn med
militære saker

Omfatter også sivilforsvaret og siviltjenesten.

Militærhjelp til utlandet grupperes under
75.21 Utenrikssaker

75.23 Retts - og fengselsvesen

Rådgiving i sivile saker, straffesaker og andre
saker grupperes under 74.11 Juridisk
tjenesteyting

75.24 Politi- og påtalemyndighet

75.25 Brannvern

Omfatter slokking av og forebyggende tiltak
mot branner, samt administrasjon av og tiltak
mot naturkatastrofer

75.3 TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT
OFFENTLIG FORVALTNING

75.30 Trygdeordninger underlagt offentlig
forvaltning

Omfatter virksomhet tilknyttet folketrygden,
trygdeordninger for statens embets- og
tjenestemenn og trygdeordninger for enkelte
spesielle grupper (f.eks. sjOmenn,
skogsarbeidere og militære)

Kommunale og fylkeskommunale pensjons-
kasser og -fond grupperes under 66.02
Pensjonsfond

80	 UNDERVISNING

80.1 FØRSKOLE- OG
GRUNNSKOLEUNDERVISNING

80.10 Førskole- og grunnskoleundervisning

Skolefritidsordninger grupperes under 85.322
Skolefritidsordninger

80.101 Førskoleundervisning

Omfatter utdanningsaktiviteter spesielt rettet
mot 6-åringer

80.102 Grunnskoleundervisning

Omfatter undervisning av elever på
1.- 10. klassetrinn

80.103 Spesialskoleundervisning for
funksjonshemmede

Omfatter undervisning på barne- og
ungdomstrinnet for blinde og svaksynte, døve
og tunghørte, talehemmede, barn og ungdom
med here- eller atferdsvansker og andre
grupper funksjonshemmede

80.2 UNDERVISNING PÅ
VIDEREGÅENDE SKOLES NIVÅ

80.21 Undervisning i allmennfag

80.22 Undervisning i tekniske og andre
yrkesrettede fag

80.3 UNDERVISNING PÅ UNIVERSITETS-
OG HØGSKOLENIVÅ

Omfatter også forskning ved institusjoner som
hører inn under denne næringshovedgruppen

80.30 Undervisning på universitets- og
høgskolenivå

80.301 Undervisning ved universiteter
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80.302 Undervisning ved regionale høgskoler

Undervisning ved private helsefaghøgskoler
og Diakonhjemmets sosialhøgskole grupperes
under 80 309 Undervisning ved ndre
høgskoler

80.303 Undervisning ved militære høgskoler

80.309 Undervisning ved andre høgskoler

80.4 VOKSENOPPLÆRING OG ANNEN
UNDERVISNING

80.41 Trafikkskoleundervisning

Yrkesrettet undervisning for bil-, båt- og
flysertifikat  grupperes under 80.2
Undervisning på videregående skoles nivå

80.42 Voksenopplæring og annen undervisning

Danseskoler grupperes under 92.34
Underholdningsvirksomhet ellers

Undervisning i sport og spill grupperes under
92.62 Sport og idrett ellers

80.421 Folkehøgskoleundervisning

80.422 Arbeidsmarkedskurs

80.423 Studieforbunds- og frivillige
organisasjoners kurs

80.424 Kommunal rnusikkskolevirksomhet

80.429 Annen undervisning

85	 HELSE- OG SOSIALTJENESTER

85.1 HELSETJENESTER

85.11	 Sykehustjenester

Omfatter medisinsk undersøkelse eller
behandling med opphold i medisinsk
institusjon

Poliklinikker grupperes under 85.12
Legetjenester

Medisinske laboratorier, røntgen-
avdelinger og blodbanker grupperes under
85.148 Medisinske laboratorietjenester

85.111 Alminnelige somatiske sykehustjenester

Psykiatriske avdelinger grupperes under
85.116 Psykiatriske sykehustjenester

Barne- og ungdompsykiatriske avdelinger
grupperes under 85.117 Barne- og
ungdomspsykiatrisk behandling

85.112 Spesialiserte somatiske sykehustjenester

Omfatter behandling og pleie av pasienter
med spesielle somatiske sykdommer som
kreft, lungesykdommer, revmatisme m.m.

85.113 Spesialiserte somatiske
sykehjemstjenester

85.114 Attføring og rehabilitering

85.115 Fødehjems- og sykestuetjenester

85.116 Psykiatriske sykehustjenester

Omfatter også psykiatrisk avdeling på
somatiske sykehus og frittstående
nervesanatorier

85.117 Barne- og ungdompsykiatrisk behandling

Omfatter også barne- og ungdomspsykiatriske
avdelinger på somatiske og psykiatriske
sykehus

85.118 Psykiatriske sykehjemstjenester og
ettervern

85.12 Legetjenester

85.121 Allmenn legetjeneste

Omfatter også kommunelegetjeneste og
kommunal legevakt

Fylkesleger og kommuneleger uten
allmennpraksis grupperes under 75.12
Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell,
sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur
og miljøvem

85.122 Spesialisert legetjeneste

Fylkespsykiatere grupperes under 75.12
Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell,
sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur
og miljøvern

Psykiatrisk legetjeneste grupperes under
85.124 Psykiatrisk legetjeneste
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85.123 Somatisk poliklinisk behandling

85.124 Psykiatrisk legetjeneste

Fylkespsykiatere grupperes under 75.12
Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell,
sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur
og miljøvern

85.125 Psykiatrisk poliklinisk behandling

85.126 Barne- og ungdomspsykiatrisk
poliklinisk behandling

85.13 Tannhelsetjenester

Omfatter også distrikts- og skoletannleger

Tanntekniske laboratorietjenester grupperes
under 33.10 Produksjon av medisinsk og
kirurgisk utstyr og ortopediske artikler

Fylkestannleger grupperes under 75.12
Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell,
sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur
og miljøvem

85.14 Andre helsetjenester

85.141 Heldøgns pleie

Omfatter pleie for eldre og funksjons-
hemmede i boform med krav til fast tilknyttet
helsepersonell

85.142 Hjemmesykepleie

85.143 Fysioterapitjeneste

Gymnastikk- og treningsinstitutter m.m.
grupperes under 93.04 Helsestudio-,
massasje- og solstudiovirksomhet

85.144 Helsesøstertjeneste

Omfatter helsestasjonstjeneste og
skolehelsetjeneste

Jordmortjeneste grupperes under 85.146
Jordmortjeneste

85.145 Annen forebyggende helsetjeneste

Omfatter miljørettet helsevern,
opplysningstjeneste og bedrifts-
helsetjeneste

85.146 Jordmortjeneste

85.147 Klinisk psykologtjeneste

85.148 Medisinske laboratorietjenester

Omfatter også røntgeninstitutter og
blodbanker

85.149 Ambulansetjenester

85.159 Helsetjenester ellers

Omfatter kiropraktorer, homOopater m.m.

85.2 VETERINÆRTJENESTER

85.20 Veterinærtjenester

Omfatter også fylkesveterinærer og
dyrehospitaler

Dyrepensjonater grupperes under 01.42
Tjenester tilknyttet husdyrhold

85.3 SOSIAL- OG OMSORGSTJENESTER

85.31	 Sosiale tjenester i institusjon

Omfatter sosial bistand overfor barn, eldre og
andre ulike grupper med opphold i institusjon
med fast tilknyttet personell

85.311 Heldøgns omsorg for barn og ungdom

Omfatter også mødrehjem

85.312 Heldøgns omsorg for eldre og
funksjonshemmede

Pleie av eldre og funksjonshemmede med
krav til fast tilknyttet helsepersonell
grupperes under 85.141 Heldøgns pleie

85.313 Heldøgns omsorg for rusmisbrukere

85.319 Sosiale tjenester i institusjon ellers

Omfatter hjem for hjemløse, krisesentra m.m.

85.32 Sosiale tjenester utenfor institusjon

Omfatter rådgivning, velferdstjenester og
andre tjenester overfor barn, eldre og ulike
andre grupper m.m.

Omfatter også katastrofehjelpsorganisasjoner
og nasjonale og lokale hjelpeorganisasjoner

85.321 Drift av barnehager

Omfatter pedagogisk tilrettelagt virksomhet
for barn under skolepliktig alder
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Drift av barneparker grupperes under 85.329
Sosialtjenester utenfor institusjon

85.322 Skolefritidsordninger

85.323 Drift av fritidsklubber for barn og
ungdom

85.324 Hjemmehjelp

85.325 Deldøgns pleie og omsorg

Omfatter pleie og omsorg for eldre og
funksjonshemmede med fast tilknyttet
personell deler av døgnet

85.326 Kommunale sosialkontortjenester

Omfatter også kontor for flyktninger og
asylsøkere

85.327 Sosiale tjenester for rusmisbrukere
utenfor institusjon

Omfatter også utekontakt for barn og ungdom

85.328 Sosiale tjenester innenfor barne- og
ungdomsvernet utenfor institusjon

Omfatter også forsterkede fosterhjem

85.329 Sosialtjenester utenfor institusjon ellers

Omfatter ekteskaps- og familieveiledning,
arbeidstiltak for handicappede og arbeidsløse,
vernede bedrifter, barneparker m.m.

Omfatter også hjelpe- og velferds-
organisasjoner for syke og funksjonshemmede

90	 KLOAKK- OG
RENOVASJONSVIRKSOMHET

90.0 KLOAKK- OG
RENOVASJONSVIRKSOMHET

90.00 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet

Omfatter vedlikehold av kloakkanlegg,
søppeltømming, destruksjon av giftig avfall,
rydding, salting og strøing av flyplasser m.m.

Gjenvinning av avfall grupperes under 37
Gjenvinning

Bygging og reparasjon av kloakkanlegg
grupperes under 45.212 Oppføring av andre
konstruksjoner

Desinfeksjon og utryddelse av skadedyr i
bygninger grupperes under 74.70
Rengjøringsvirksomhet

91	 INTERESSEORGANISASJONER
IKKE NEVNT ANNET STED

91.1 NÆRINGSLIVS- OG
ARBEIDSGIVERORGANISASJONER
OG YRKESSAMMENSLUTNINGER

91.11	 Næringslivs- og
arbeidsgiverorganisasjoner

91.12 Yrkessammenslutninger

Omfatter forfatterforeninger,
journalistforeninger, akademiske
sammenslutninger m.m.

91.2 ARBEIDSTAKERORGANISASJONER

91.20 Arbeidstakerorganisasjoner

91.3 ANDRE INTERESSE-
ORGANISASJONER

91.31	 Religiose organisasjoner

Omfatter også Human-Etisk Forbund m.m.

Utdanningsvirksomhet drevet av religiose
organisasjoner grupperes under 80
Undervisning

Helse- og sosialarbeid drevet av religiose
organisasjoner grupperes under 85 Helse- og
sosialtjenester

91.32 Partipolitiske organisasjoner

91.33	 Interesseorganisasjoner ellers

Omfatter miljøvernorganisasjoner, auto-
mobilklubber, rotaryklubber, hageselskaper,
filmklubber, musikkforeninger, frimerke-
klubber, dyrevernforeninger m.m.

Idrettsforeninger grupperes under 92.62 Sport
og idrett ellers

92	 FRITIDSVIRKSOMHET,
KULTURELL TJENESTEYTING OG
SPORT

92.1 FILM OG VIDEO

92.11 Film- og videoproduksjon
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Reproduksjon av film- og videoopptak
grupperes under 22.3 Reproduksjon av
innspilte opptak

Fremkalling av film til privat bruk grupperes
under 74.81 Fotografvirksomhet

Produksjon av radio- og tv-programmer i
fjernsynsstudioer grupperes under 92.20
Radio og fjernsyn

Selvstendig kunstnerisk virksomhet grupperes
under 92.31 Selvstendig kunstnerisk
virksomhet

92.12 Distribusjon av film og video

Reproduksjon av film- og videoopptak
grupperes under 22.3 Reproduksjon av
innspilte opptak

Salg av film- og videoopptak grupperes under
52.452 Butikkhandel med plater, musikk- og
videokassetter

Utleie av film- og video-opptak grupperes
under 71.40 Utleie av husholdningsvarer og
varer til personlig bruk

92.13 Filmframvisning

Omfatter også filmklubber

92.2 RADIO OG FJERNSYN

92.20 Radio og fjernsyn

Omfatter også salg og utleie av radio- og
fjernsynsprogrammer

Programmer formidlet via kabel og satellitt
grupperes under 64.20 Telekommunikasjoner

Produksjon av film- og videoopptak grupperes
under 92.11 Film- og videoproduksjon

Pressebyråer grupperes under 92.40
Nyhetsbyråer

92.3 ANNEN UNDERHOLDNINGS-
VIRKSOMHET

92.3 1	 Selvstendig kunstnerisk virksomhet

Omfatter skuespillere, musikere, forfattere,
bildende kunstnere, gravører, regissører m.m.

Omfatter også restaurering av gamle
kunstverk

Designvirksomhet grupperes under 74.84
Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt
annet sted

92.32 Drift av etablissementer tilknyttet
kunstnerisk virksomhet

Omfatter drift av teatre, konsertsaler,
musikkstudioer m.m.

Drift av kino grupperes under 92.13
Filmframvisning

92.33 Drift av fornøyelsesetablissementer

92.34 Underholdningsvirksomhet ellers

Omfatter drift av danseskoler, sirkus,
dukketeatre m.m.

Lotteri og annen spillevirksomhet grupperes
under 92.71 Lotteri og totalisatorspill

92.4 NYHETSBYRÅER

92.40 Nyhetsbyråer

92.5 DRIFT AV BIBLIOTEKER, ARKIVER,
MUSEER OG ANDRE KULTUR-
ETABLISSEMENTER

92.51 Drift av biblioteker og arkiver

Utleie av videobånd grupperes under 71.40
Utleie av husholdningsvarer og varer til
personlig bruk

92.52 Drift av museer og vern av historiske
steder og bygninger

Omfatter også kunstutstillinger

Kunstgallerier grupperes under 52.489
Butikkhandel ikke nevnt annet sted

92.53 Drift av botaniske og zoologiske hager
og naturreservater

92.6 SPORT OG IDRETT

Utleie av sportsutstyr grupperes under 71.40
Utleie av husholdningsvarer og varer til
personlig bruk

92.61
	

Drift av idrettsanlegg

92.62 Sport og idrett ellers

Omfatter drift av fotballklubber, golfklubber,
sjakklubber, skyteklubber, rideskoler,
veddeløpsstaller, marinaer og jakt drevet som
sport og rekreasjon m.m.
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92.7 ANNEN FRITIDSVIRKSOMHET

92.71 	 Lotteri og totalisatorspill

Humanitære organisasjoners lotterivirksomhet
grupperes under 85.329 Sosialtjenester
utenfor institusjon ellers

92.72 Fritidsvirksomhet ellers

Omfatter drift av ridestaller, utleie av
sportfiskeutstyr m.m.

Utleie av ridehester grupperes under 71.40
Utleie av husholdningsvarer og varer til
personlig bruk

93	 ANNEN PERSONLIG TJENESTE-
YTING

93.0 ANNEN PERSONLIG TJENESTE-
YTING

93.01 Vaskeri- og renserivirksomhet

93.02 Frisering og annen skjønnhetspleie

Produksjon av parykker grupperes under
36.63 Industriproduksjon ikke nevnt annet
sted

93.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av
kirkegårder og krematorier

93.04 Helsestudio-, massasje- og
solstudiovirksomhet

93.05 Personlig tjenesteyting ellers

Omfatter kontaktbyråer, bærervirksomhet,
skopussere m.m.

95	 LØNNET ARBEID I PRIVATE
HUSHOLDNINGER

95.0 LØNNET ARBEID I PRIVATE
HUSHOLDNINGER

95.00 Lønnet arbeid i private husholdninger

99	 INTERNASJONALE ORGANER OG
ORGANISASJONER

99.0 INTERNASJONALE ORGANER OG
ORGANISASJONER

99.00 Internasjonale organer og organisasjoner

Omfatter også utenlandske ambassader i
Norge

Norske ambassader og konsulater grupperes
under 75.21 Utenrikssaker
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Vedlegg 1
Annex 1

The Classification in English

SECTION A
AGRICULTURE, HUNTING AND
FORESTRY

01	 AGRICULTURE, HUNTING AND
RELATED SERVICE ACTIVITIES

01.1	 GROWING OF CROPS; MARKET
GARDENING; HORTICULTURE

01.11	 Growing of cereals and other crops n.e.c

01.12	 Growing of vegetables, horticultural
specialities and nursery products

01.121 Growing of vegetables and horticultural
specialities in open fields

01.122 Growing of nursery products

01.13	 Growing of fruit, nuts, beverage and spice
crops

01.2	 FARMING OF ANIMALS

01.21	 Farming of cattle, dairy farming

01.22	 Farming of sheep, goats, horses, asses, mules
and hinnies

01.23	 Farming of swine

01.24	 Farming of poultry

01.25	 Other farming of animals

01.3	 GROWING OF CROPS COMBINED WITH
FARMING OF ANIMALS (MIXED
FARMING)

01.30	 Growing of crops combined with farming of
animals (mixed farming)

01.4 AGRICULTURAL AND ANIMAL
HUSBANDRY SERVICE ACTIVITIES,
EXCEPT VETERINARY ACTIVITIES

01.41	 Agricultural service activities

01.42	 Animal husbandry service activities, except
veterinary activities

01.5	 HUNTING, TRAPPING AND GAME
PROPAGATION INCLUDING RELATED
SERVICE ACTIVITIES

01.50	 Hunting, trapping and game propagation
including related service activities

02	 FORESTRY, LOGGING AND RELATED
SERVICE ACTIVITIES

02.0	 FORESTRY, LOGGING AND RELATED
SERVICE ACTIVITIES

02.01	 Forestry and logging

02.011 Logging

02.012 Other forestry activities

02.02	 Forestry and logging related service activities

SECTION B FISHING

05	 FISHING, OPERATION OF FISH
HATCHERIES AND FISH FARMS;
SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL
TO FISHING

05.0	 FISHING, OPERATION OF FISH
HATCHERIES AND FISH FARMS;
SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO
FISHING

05.01	 Fishing

05.011 Ocean and coastal waters fishing

05.012 Whaling

05.013 Fishing in inland water

05.02	 Operation of fish hatcheries and fish farms

05.021 Operation of fish farms

05.022 Operation of hatcheries

SECTION C
MINING AND QUARRYING

SUBSECTION CA
MINING AND QUARRYING OF
ENERGY PRODUCING MATERIALS

10	 MINING OF COAL AND LIGNITE;
EXTRACTION OF PEAT

10.1
	

MINING AND AGGLOMERATION OF
HARD COAL

10.10
	

Mining and agglomeration of hard coal
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10.2 MINING AND AGGLOMERATION OF
LIGNITE

10.20	 Mining and agglomeration of lignite

10.3	 EXTRACTION AND AGGLOMERATION
OF PEAT

10.30	 Extraction and agglomeration of peat

11	 EXTRACTION OF CRUDE
PETROLEUM AND NATURAL GAS;
SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL
TO OIL AND GAS EXTRACTION
EXCLUDING SURVEYING

11.1	 EXTRACTION OF CRUDE PETROLEUM
AND NATURAL GAS

11.10	 Extraction of crude petroleum and natural gas

11.2	 SERVICE ACTIVITIES INCIDENTAL TO
OIL AND GAS EXTRACTION
EXCLUDING SURVEYING

11.20	 Service activities incidental to oil and gas
extraction excluding surveying

12	 MINING OF URANIUM AND THORIUM
ORES

12.0	 MINING OF URANIUM AND THORIUM
ORES

12.00	 Mining of uranium and thorium ores

SUBSECTION CB
MINING AND QUARRYING EXCEPT
ENERGY PRODUCING MATERIALS

13	 MINING OF METAL ORES

13.1	 MINING OF IRON ORES

13.10	 Mining of iron ores

13.2	 MINING OF NON-FERROUS METAL
ORES, EXCEPT URANIUM AND
THORIUM ORES

13.20	 Mining of non-ferrous metal ores, except
uranium and thorium ores

14	 OTHER MINING AND QUARRYING

14.1	 QUARRYING OF STONE

14.11	 Quarrying of stone for construction

14.12	 Quarrying of limestone, gypsum and chalk

14.13	 Quarrying of slate

14.2 QUARRYING OF SAND AND CLAY

14.21	 Operation of gravel and sand pits

14.22	 Mining of clays and kaolin

14.3	 MINING OF CHEMICAL AND
FERTILIZER MINERALS

14.30	 Mining of chemical and fertilizer minerals

14.4	 PRODUCTION OF SALT

14.40	 Production of salt

14.5	 OTHER MINING AND QUARRYING

14.50	 Other mining and quarrying

SECTION D
MANUFACTURING

SUBSECTION DA
MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS;
BEVERAGES AND TOBACCO

15	 MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS
AND BEVERAGES

15.1	 PRODUCTION, PROCESSING AND
PRESERVING OF MEAT AND MEAT
PRODUCTS

15.11	 Production and preserving of meat

15.12	 Production and preserving of poultry meat

15.13	 Production of meat and poultry meat products

15.2	 PROCESSING AND PRESERVING OF
FISH AND FISH PRODUCTS

15.20	 Processing and preserving of fish and fish
products

15.201 Drying and salting of fish

15.202 Freezing of fish, fish fillets, crustaceans and
molluscs

15.203 Canning of fish and fish products

15.209 Other processing and preserving of fish and
fish products

15.3	 PROCESSING AND PRESERVING OF
FRUIT AND VEGETABLES

15.31	 Processing and preserving of potatoes

15.32	 Manufacture of fruit and vegetable juice

15.33	 Processing and preserving of fruit and
vegetables n.e.c.
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15.4 MANUFACTURE OF VEGETABLE AND
ANIMAL OILS AND FATS

	

15.41	 Manufacture of crude oils and fats

15.411 Manufacture of crude fish oils and fats

15.419 Manufacture of other crude oils and fats

	

15.42	 Manufacture of refined oils and fats

15.421 Manufacture of refined oils from animals

15.422 Manufacture of refined oils from vegetables

	

15.43	 Manufacture of margarine and similar edible
fats

	

15.5	 MANUFACTURE OF DAIRY PRODUCTS

	

15.51	 Operation of dairies and cheese making

	

15.52	 Manufacture of ice cream

	

15.6	 MANUFACTURE OF GRAIN MILL
PRODUCTS, STARCHES AND STARCH
PRODUCTS

	

15.61	 Manufacture of grain mill products

	

15.62	 Manufacture of starches and starch products

15.7 MANUFACTURE OF PREPARED ANIMAL
FEEDS

	

15.71	 Manufacture of prepared feeds for farm
animals

	

15.72	 Manufacture of prepared pet foods

15.8 MANUFACTURE OF OTHER FOOD
PRODUCTS

	

15.81	 Manufacture of bread; manufacture of fresh
pastry goods and cakes

	

15.82
	

Manufacture of rusks and biscuits;
manufacture of preserved pastry goods and
cakes

	

15.83	 Manufacture of sugar

	

15.84	 Manufacture of cocoa; chocolate and sugar
confectionery

	

15.85	 Manufacture of macaroni, noodles, couscous
and similar farinaceous products

15.86	 Processing of tea and coffee

15.87	 Manufacture of condiments and seasonings

15.88	 Manufacture of homogenised food
preparations and dietetic food

15.89	 Manufacture of other food products n.e.c.

15.9 MANUFACTURE OF BEVERAGES

15.91	 Manufacture of destilled potable alcoholic
beverages

15.92	 Production of ethyl alcohol from fermented
materials

15.93	 Manufacture of wines

15.94	 Manufacture of cider and other fruit wines

15.95	 Manufacture of other non-destilled fermented
beverages

15.96	 Manufacture of beer

15.97	 Manufacture of malt

15.98	 Production of mineral waters and soft drinks

16	 MANUFACTURE OF TOBACCO
PRODUCTS

16.0 MANUFACTURE OF TOBACCO
PRODUCTS

16.00	 Manufacture of tobacco products

SUBSECTION DB
MANUFACTURE OF TEXTILES AND
TEXTILE PRODUCTS

17	 MANUFACTURE OF TEXTILES

17.1	 PREPARATION AND SPINNING OF
TEXTILE FIBRES

17.11	 Preparation and spinning of cotton-type fibres

17.12	 Preparation and spinning of woollen-type
fibres

17.13	 Preparation and spinning of worsted-type
fibres

17.14	 Preparation and spinning of flax-type fibres

17.15
	

Throwing and preparation of silk including
from noils and throwing and texturing of
synthetic or artificial filament yarns
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17.16	 Manufacture of sewing threads

17.17	 Preparation and spinning of other textile
fibres

17.2	 TEXTILE WEAVING

17.21	 Cotton-type weaving

17.22	 Woollen-type weaving

17.23	 Worsted-type weaving

17.24	 Silk-type weaving

17.25	 Other textile weaving

17.3	 FINISHING OF TEXTILES

17.30	 Finishing of textiles

17.4	 MANUFACTURE OF MADE-UP TEXTILE
ARTICLES, EXCEPT APPAREL

17.40	 Manufacture of made-up textile articles,
except apparel

17.401 Manufacture of household linens

17.409 Manufacture of other made-up textile articles,
except apparel

17.5	 MANUFACTURE OF OTHER TEXTILES

17.51	 Manufacture of carpets and rugs

17.52	 Manufacture of cordage, rope, twine and
netting

17.53	 Manufacture of non-wovens and articles made
from non-wovens except apparel

17.54	 Manufacture of other textiles n.e.c.

17.6 MANUFACTURE OF KNITTED AND
CROCHETED FABRICS

17.60	 Manufacture of knitted and crocheted fabrics

17.7	 MANUFACTURE OF KNITTED AND
CROCHETED ARTICLES

17.71	 Manufacture of knitted and crocheted hosiery

17.72	 Manufacture of knitted and crocheted
pullovers, cardigans and similar articles

18	 MANUFACTURE OF WEARING
APPAREL; DRESSING AND DYEING OF
FUR

18.1	 MANUFACTURE OF LEATHER CLOTHES

18.10	 Manufacture of leather clothes

18.2 MANUFACTURE OF OTHER WEARING
APPAREL AND ACCESSORIES

18.21	 Manufacture of workwear

18.22	 Manufacture of other outerwear

18.23	 Manufacture of underwear

18.24	 Manufacture of other wearing apparel and
accessories n.e.c.

18.3	 DRESSING AND DYEING OF FUR;
MANUFACTURE OF ARTICLES OF FUR

18.30	 Dressing and dyeing of fur; manufacture of
articles of fur

SUBSECTION DC
MANUFACTURE OF LEATHER AND
LEATHER PRODUCTS

19	 TANNING AND DRESSING OF
LEATHER; MANUFACTURE OF
LUGGAGE, HANDBAGS, SADDLERY,
HARNESS AND FOOTWEAR

19.1	 TANNING AND DRESSING OF LEATHER

19.10	 Tanning and dressing of leather

19.2 MANUFACTURE OF LUGGAGE,
HANDBAGS AND THE LIKE, SADDLERY
AND HARNESS

19.20	 Manufacture of luggage, handbags and the
like, saddlery and harness

19.3 MANUFACTURE OF FOOTWEAR

19.30	 Manufacture of footwear

SUBSECTION DD
MANUFACTURE OF WOOD AND
WOOD PRODUCTS

20	 MANUFACTURE OF WOOD AND
PRODUCTS OF WOOD AND CORK,
EXCEPT FURNITURE; MANUFACTURE
OF ARTICLES OF STRAW AND
PLAITING MATERIALS

20.1	 SAWMILLING AND PLANING OF WOOD,
IMPREGNATION OF WOOD

20.10
	

Sawmilling and planing of wood,
impregnation of wood
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20.101 Sawmilling and planing of wood

20.102 Impregnation of wood

20.2	 MANUFACTURE OF VENEER SHEETS;
MANUFACTURE OF PLYWOOD,
LAMINBOARD, PARTICLE BOARD,
FIBRE BOARD AND OTHER PANELS
AND BOARDS

20.20	 Manufacture of veneer sheets; manufacture of
plywood, laminboard, particle board, fibre
board and other panels and boards

20.3	 MANUFACTURE OF BUILDERS'
CARPENTRY AND JOINERY

20.30	 Manufacture of builders' carpentry and
joinery

20.301 Manufacture of wooden prefabricated
buildings

20.302 Manufacture of other builders' carpentry and
joinery

20.4 MANUFACTURE OF WOODEN
CONTAINERS

20.40	 Manufacture of wooden containers

20.5 MANUFACTURE OF OTHER PRODUCTS
OF WOOD; MANUFACTURE OF
ARTICLES OF CORK, STRAW AND
PLAITING MATERIALS

20.51	 Manufacture of other products of wood

20.52	 Manufacture of articles of cork, straw and
plaiting materials

SUBSECTION DE
MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND
PAPER PRODUCTS; PUBLISHING AND
PRINTING

21	 MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND
PAPER PRODUCTS

21.1	 MANUFACTURE OF PULP, PAPER AND
PAPERBOARD

21.11	 Manufacture of pulp

21.111 Manufacture of mechanical pulp

21.112 Manufacture of chemical processed pulp

21.12	 Manufacture of paper and paperboard

21.2 MANUFACTURE OF ARTICLES OF
PAPER AND PAPERBOARD

21.21
	

Manufacture of corrugated paper and
paperboard and of containers of paper and
paperboard

21.22
	

Manufacture of household and sanitary goods
and of toilet requisites

21.23
	

Manufacture of paper stationery

21.24	 Manufacture of wallpaper

21.25	 Manufacture of other articles of paper and
paperboard n.e.c.

22	 PUBLISHING, PRINTING AND
REPRODUCTION OF RECORDED
MEDIA

22.1	 PUBLISHING

22.11	 Publishing of books

22.12	 Publishing of newspapers

22.13	 Publishing of journals and periodicals

22.14	 Publishing of sound recordings

22.15	 Other publishing

22.2	 PRINTING AND SERVICE ACTIVITIES
RELATED TO PRINTING

22.21	 Printing of newspapers

22.22	 Printing n.e.c.

22.23	 Bookbinding and finishing

22.24	 Composition and plate-making

22.25	 Other activities related to printing

22.3 REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA

22.31	 Reproduction of sound recording

22.32	 Reproduction of video recording

22.33	 Reproduction of computer media

SUBSECTION DF
MANUFACTURE OF COKE, REFINED
PETROLEUM PRODUCTS AND
NUCLEAR FUEL
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23	 MANUFACTURE OF COKE, REFINED
PETROLEUM PRODUCTS AND
NUCLEAR FUEL

23.1	 MANUFACTURE OF COKE OVEN
PRODUCTS

23.10	 Manufacture of coke oven products

23.2	 MANUFACTURE OF REFINED
PETROLEUM PRODUCTS

23.20	 Manufacture of refined petroleum products

23.3	 PROCESSING OF NUCLEAR FUEL

23.30	 Processing of nuclear fuel

SUBSECTION DG
MANUFACTURE OF CHEMICALS,
CHEMICAL PRODUCTS AND MAN-
MADE FIBRES

24	 MANUFACTURE OF CHEMICALS AND
CHEMICAL PRODUCTS

24.1	 MANUFACTURE OF BASIC CHEMICALS

24.11	 Manufacture of industrial gases

24.12	 Manufacture of dyes and pigments

24.13
	

Manufacture of other inorganic basic
chemicals

24.131 Manufacture of carbides

24.139 Manufacture of other inorganic basic
chemicals n.e.c.

24.14	 Manufacture of other organic basic chemicals

24.15	 Manufacture of fertilizers and nitrogen
compounds

24.16	 Manufacture of plastics in primary forms

24.17	 Manufacture of synthetic rubber in primary
forms

24.2	 MANUFACTURE OF PESTICIDES AND
OTHER AGRO-CHEMICAL PRODUCTS

24.20	 Manufacture of pesticides and other agro-
chemical products

24.3	 MANUFACTURE OF PAINTS,
VARNISHES AND SIMILAR COATINGS,
PRINTING INK AND MASTICS

24.30	 Manufacture of paints, varnishes and similar
coatings, printing ink and mastics

24.301 Manufacture of paints, varnishes and similar
coatings

24.302 Manufacture of printing inks and mastics

24.4 MANUFACTURE OF
PHARMACEUTICALS, MEDICINAL
CHEMICALS AND BOTANICAL
PRODUCTS

24.41	 Manufacture of basic pharmaceutical products

24.42	 Manufacture of pharmaceutical preparations

24.5 MANUFACTURE OF SOAP AND
DETERGENTS, CLEANING AND
POLISHING PREPARATIONS, PERFUMES
AND TOILET PREPARATIONS

24.51	 Manufacture of soap and detergents, cleaning
and polishing preparations

24.52	 Manufacture of perfumes and toilet
preparations

24.6 MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL
PRODUCTS

24.61	 Manufacture of explosives

24.62	 Manufacture of glues and gelatine

24.63	 Manufacture of essential oils

24.64	 Manufacture of photographic chemical
material

24.65	 Manufacture of prepared unrecorded media

24.66	 Manufacture of other chemical products n.e.c.

24.7 MANUFACTURE OF MAN-MADE FIBRES

24.70	 Manufacture of man-made fibres

SUBSECTION DH
MANUFACTURE OF RUBBER AND
PLASTIC PRODUCTS

25	 MANUFACTURE OF RUBBER AND
PLASTIC PRODUCTS

25.1	 MANUFACTURE OF RUBBER
PRODUCTS

25.11	 Manufacture of rubber tyres and tubes

25.12	 Retreading and rebuilding of rubber tyres
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25.13	 Manufacture of other rubber products

25.2	 MANUFACTURE OF PLASTIC
PRODUCTS

25.21	 Manufacture of plastic plates, sheets, tubes
and profiles

25.22	 Manufacture of plastic packing goods

25.23	 Manufacture of builders' ware of plastic

25.24	 Manufacture of other plastic products

SUBSECTION DI
MANUFACTURE OF OTHER NON-
METALLIC MINERAL PRODUCTS

26	 MANUFACTURE OF OTHER NON-
METALLIC MINERAL PRODUCTS

26.1	 MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS
PRODUCTS

26.11	 Manufacture of flat glass

26.12	 Shaping and processing of flat glass

26.13	 Manufacture of hollow glass

26.14	 Manufacture of glass fibres

26.15	 Manufacture and processing of other glass
including technical glassware

26.2 MANUFACTURE OF NON-REFRACTORY
CERAMIC GOODS OTHER THAN FOR
CONSTRUCTION PURPOSES;
MANUFACTURE OF REFRACTORY
CERAMIC PRODUCTS

26.21	 Manufacture of ceramic household and
ornamental articles

26.22	 Manufacture of ceramic sanitary fixtures

26.23	 Manufacture of ceramic insulators and
insulating fittings

26.24	 Manufacture of other technical ceramic
products

26.25	 Manufacture of other ceramic products

26.26	 Manufacture of refractory ceramic products

26.3	 MANUFACTURE OF CERAMIC TILES
AND FLAGS

26.30	 Manufacture of ceramic tiles and flags

26.4	 MANUFACTURE OF BRICKS, TILES AND
CONSTRUCTION PRODUCTS, IN BAKED
CLAY

26.40	 Manufacture of bricks, tiles and construction
products, in baked clay

26.5	 MANUFACTURE OF CEMENT, LIME
AND PLASTER

26.51	 Manufacture of cement

26.52	 Manufacture of lime

26.53	 Manufacture of plaster

26.6	 MANUFACTURE OF ARTICLES OF
CONCRETE, CEMENT AND PLASTER

26.61	 Manufacture of concrete products for
construction purposes

26.62	 Manufacture of plaster products for
construction purposes

26.63	 Manufacture of ready-mixed concrete

26.64	 Manufacture of mortars

26.65	 Manufacture of fibre cement

26.66	 Manufacture of other articles of concrete,
cement and plaster

26.7	 CUTTING, SHAPING AND FINISHING OF
STONE

26.70	 Cutting, shaping and finishing of stone

26.8 MANUFACTURE OF OTHER NON-
METALLIC MINERAL PRODUCTS

26.81	 Production of abrasive products

26.82	 Manufacture of other non-metallic mineral
products n.e.c.

SUBSECTION DJ
MANUFACTURE OF BASIC METALS
AND FABRICATED METAL PRODUCTS

27	 MANUFACTURE OF BASIC METALS

27.1	 MANUFACTURE OF BASIC IRON, STEEL
AND OF FERRO-ALLOYS (ECSC)

27.10	 Manufacture of basic iron, steel and of ferro-
alloys (ecsc)

27.2 MANUFACTURE OF TUBES
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27.21	 Manufacture of cast iron tubes

27.22	 Manufacture of steel tubes

27.3	 OTHER FIRST PROCESSING OF IRON
AND STEEL AND PRODUCTION OF
NON-ECSC FERRO-ALLOYS

27.31	 Cold drawing

27.32	 Cold rolling of narrow strips

27.33	 Cold forming and folding

27.34	 Wire drawing

27.35	 Other first processing of iron and steel n.e.c.;
production of non-ECSC ferro-alloys

27.4	 MANUFACTURE OF BASIC PRECIOUS
AND NON-FERROUS METALS

27.41	 Precious metals production

27.42	 Aluminium production

27.421 Production of primary aluminium

27.422 Production of first transformation of
aluminium

27.43	 Lead, zinc and tin production

27.44	 Copper production

27.45	 Other non-ferrous metal production

27.5	 CASTING OF METALS

27.51	 Casting of iron

27.52	 Casting of steel

27.53	 Casting of light metals

27.54	 Casting of other non-ferrous metals

28	 MANUFACTURE OF FABRICATED
METAL PRODUCTS, EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT

28.1	 MANUFACTURE OF STRUCTURAL
METAL PRODUCTS

28.11	 Manufacture of metal structures and parts of
structures

28.12	 Manufacture of builders carpentry and joinery
of metal

28.2 MANUFACTURE OF TANKS,
RESERVOIRS AND CONTAINERS OF
METAL; MANUFACTURE OF CENTRAL
HEATING RADIATORS AND BOILERS

	

28.21	 Manufacture of tanks, reservoirs and
containers of metal

	

28.22	 Manufacture of central heating radiators and
boilers

28.3 MANUFACTURE OF STEAM
GENERATORS, EXCEPT CENTRAL
HEATING HOT WATER BOILERS

	

28.30	 Manufacture of steam generators, except
central heating hot water boilers

	

28.4	 FORGING, PRESSING, STAMPING AND
ROLL FORMING OF METAL; POWDER
METALLURGY

	

28.40	 Forging, pressing, stamping and roll forming
of metal; powder metallurgy

28.5 TREATMENT AND COATING OF
METALS; GENERAL MECHANICAL
ENGINEERING

	

28.51	 Treatment and coating of metals

	

28.52	 General mechanical engineering

28.6 MANUFACTURE OF CUTLERY, TOOLS
AND GENERAL HARDWARE

	

28.61	 Manufacture of cutlery

	

28.62	 Manufacture of tools

	

28.63	 Manufacture of locks and hinges

28.7 MANUFACTURE OF OTHER
FABRICATED METAL PRODUCTS

	

28.71	 Manufacture of steel drums and similar
containers

	

28.72	 Manufacture of light metal packaging

	

28.73	 Manufacture of wire products

	

28.74	 Manufacture of fasteners, screw machine
products, chain and springs

	

28.75	 Manufacture of other fabricated metal
products n.e.c.

SUBSECTION DK
MANUFACTURE OF MACHINERY AND
EQUIPMENT N.E.C.
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29	 MANUFACTURE OF MACHINERY AND
EQUIPMENT N.E.C.

29.1	 MANUFACTURE OF MACHINERY FOR
THE PRODUCTION AND USE OF
MECHANICAL POWER, EXCEPT
AIRCRAFT, VEHICLE AND CYCLE
ENGINES

29.11	 Manufacture of engines and turbines, except
aircraft, vehicle and cycle engines

29.111 Manufacture of marine engines and parts

29.119 Manufacture of other engines and turbines
and parts, except aircraft, vehicle and cycle
engines

29.12	 Manufacture of pumps and compressors

29.13	 Manufacture of taps and valves

29.14	 Manufacture of bearings, gears, gearing and
driving elements

29.2 MANUFACTURE OF OTHER GENERAL
PURPOSE MACHINERY

29.21	 Manufacture of furnaces and furnace burners

29.22	 Manufacture of lifting and handling
equipment

29.221 Manufacture of marine lifting and handling
equipment

29.229 Manufacture of other lifting and handling
equipment

29.23	 Manufacture of non-domestic cooling and
ventilation equipment

29.24	 Manufacture of other general purpose
machinery n.e.c.

29.3	 MANUFACTURE OF AGRICULTURAL
AND FORESTRY MACHINERY

29.31	 Manufacture of agricultural tractors

29.32	 Manufacture of other agricultural and forestry
machinery

29.4	 MANUFACTURE OF MACHINE-TOOLS

29.40	 Manufacture of machine-tools

29.5	 MANUFACTURE OF OTHER SPECIAL
PURPOSE MACHINERY

29.51	 Manufacture of machinery for metallurgy

29.52	 Manufacture of machinery for mining,
quarrying and construction

29.53	 Manufacture of machinery for food, beverage
and tobacco processing

29.54	 Manufacture of machinery for textile, apparel
and leather production

29.55	 Manufacture of machinery for paper and
paperboard production

29.56	 Manufacture of other special purpose
machinery n.e.c.

29.6 MANUFACTURE OF WEAPONS AND
AMMUNITION

29.60	 Manufacture of weapons and ammunition

29.7	 MANUFACTURE OF DOMESTIC
APPLIANCES N.E.C.

29.71	 Manufacture of electric domestic appliances

29.72	 Manufacture of non-electric domestic
appliances

SUBSECTION DL
MANUFACTURE OF ELECTRICAL
AND OPTICAL EQUIPMENT

30	 MANUFACTURE OF OFFICE
MACHINERY AND COMPUTERS

30.0	 MANUFACTURE OF OFFICE
MACHINERY AND COMPUTERS

30.01	 Manufacture of office machinery

30.02	 Manufacture of computers and other
information processing equipment

31	 MANUFACTURE OF ELECTRICAL
MACHINERY AND APPARATUS N.E.C.

31.1	 MANUFACTURE OF ELECTRIC MOTORS,
GENERATORS AND TRANSFORMERS

31.10	 Manufacture of electric motors, generators
and transformers

31.2	 MANUFACTURE OF ELECTRICITY
DISTRIBUTION AND CONTROL
APPARATUS

31.20	 Manufacture of electricity distribution and
control apparatus

31.3	 MANUFACTURE OF INSULATED WIRE
AND CABLE
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31.30	 Manufacture of insulated wire and cable

31.4	 MANUFACTURE OF ACCUMULATORS,
PRIMARY CELLS AND PRIMARY
BATTERIES

31.40	 Manufacture of accumulators, primary cells
and primary batteries

31.5	 MANUFACTURE OF LIGHTING
EQUIPMENT AND ELECTRIC LAMPS

31.50	 Manufacture of lighting equipment and
electric lamps

31.6	 MANUFACTURE OF ELECTRICAL
EQUIPMENT N.E.C.

31.61	 Manufacture of electrical equipment for
engines and vehicles n.e.c.

31.62	 Manufacture of other electrical equipment
n.e.c.

32	 MANUFACTURE OF RADIO,
TELEVISION AND COMMUNICATION
EQUIPMENT AND APPARATUS

32.1	 MANUFACTURE OF ELECTRONIC
VALVES AND TUBES AND OTHER
ELECTRONIC COMPONENTS

32.10	 Manufacture of electronic valves and tubes
and other electronic components

32.2	 MANUFACTURE OF TELEVISION AND
RADIO TRANSMITTERS AND
APPARATUS FOR LINE TELEPHONY
AND LINE TELEGRAPHY

32.20	 Manufacture of television and radio
transmitters and apparatus for line telephony
and line telegraphy

32.3	 MANUFACTURE OF TELEVISION
RECEIVERS, SOUND OR VIDEO
RECORDING OR REPRODUCING
APPARATUS AND ASSOCIATED GOODS

32.30	 Manufacture of television and radio receivers,
sound or video recording or reproducing
apparatus and associated goods

33	 MANUFACTURE OF MEDICAL,
PRECISION AND OPTICAL
INSTRUMENTS, WATCHES AND
CLOCKS

33.1	 MANUFACTURE OF MEDICAL AND
SURGICAL EQUIPMENT AND
ORTHOPAEDIC APPLIANCES

33.10
	

Manufacture of medical and surgical
equipment and orthopaedic appliances

33.2 MANUFACTURE OF INSTRUMENTS AND
APPLIANCES FOR MEASURING,
CHECKING, TESTING, NAVIGATING
AND OTHER PURPOSES, EXCEPT
INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
EQUIPMENT

33.20
	

Manufacture of instruments and appliances
for measuring, checking, testing, navigating
and other purposes, except industrial process
control equipment

33.3	 MANUFACTURE OF INDUSTRIAL
PROCESS CONTROL EQUIPMENT

33.30	 Manufacture of industrial process control
equipment

33.4	 MANUFACTURE OF OPTICAL
INSTRUMENTS AND PHOTOGRAPHIC
EQUIPMENT

33.40	 Manufacture of optical instruments and
photographic equipment

33.5 MANUFACTURE OF WATCHES AND
CLOCKS

33.50	 Manufacture of watches and clocks

SUBSECTION DM
MANUFACTURE OF TRANSPORT
EQUIPMENT

34	 MANUFACTURE OF MOTOR
VEHICLES, TRAILERS AND SEMI-
TRAILERS

34.1	 MANUFACTURE OF MOTOR VEHICLES

34.10	 Manufacture of motor vehicles

34.2	 MANUFACTURE OF BODIES
(COACHWORK) FOR MOTOR VEHICLES;
MANUFACTURE OF TRAILERS AND
SEMI-TRAILERS

34.20	 Manufacture of bodies (coachwork) for motor
vehicles; manufacture of trailers and semi-
trailers

34.3 MANUFACTURE OF PARTS AND
ACCESSORIES FOR MOTOR VEHICLES
AND THEIR ENGINES

34.30	 Manufacture of parts and accessories for
motor vehicles and their engines
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35	 MANUFACTURE OF OTHER
TRANSPORT EQUIPMENT

35.1	 BUILDING AND REPAIRING OF SHIPS
AND BOATS

35.11	 Building and repairing of ships

35.111 Building and repairing of ships and hulls
more than 100 g.r.tons

35.112 Installation- and completion work on ships
more than 100 g.r.tons

35.113 Building and repairing of ships less than 100
g.r.tons

35.114 Building and repairing of oil-platforms and
modules

35.115 Installation and completion work on platforms
and modules

35.116 Manufacture of other floating equipments

35.117 Shipbreaking

35.12	 Building and repairing of pleasure and
sporting boats

35.2 MANUFACTURE OF RAILWAY AND
TRAMWAY LOCOMOTIVES AND
ROLLING STOCK

35.20	 Manufacture of railway and tramway
locomotives and rolling stock

35.201 Manufacture of railway, tramway and rolling
stock

35.202 Repairing of railway, tramway and rolling
stock

35.3	 MANUFACTURE OF AIRCRAFT AND
SPACECRAFT

35.30	 Manufacture of aircraft and spacecraft

35.4 MANUFACTURE OF MOTORCYCLES
AND BICYCLES

35.41	 Manufacture of motorcycles

35.42	 Manufacture of bicycles

35.43	 Manufacture of invalid carriages

35.5	 MANUFACTURE OF OTHER TRANSPORT
EQUIPMENT N.E.C.

35.50	 Manufacture of other transport equipment
n.e.c.

SUBSECTION DN
MANUFACTURING N.E.C.

36	 MANUFACTURE OF FURNITURE;
MANUFACTURING N.E.C.

36.1	 MANUFACTURE OF FURNITURE

36.11	 Manufacture of chairs and seats

36.12	 Manufacture of other office and shop
furniture

36.13	 Manufacture of other kitchen furniture

36.14	 Manufacture of other furniture

36.15	 Manufacture of mattresses

36.2 MANUFACTURE OF JEWELLERY AND
RELATED ARTICLES N.E.C.

36.21	 Striking of coins and medals

36.22	 Manufacture of jewellery and related articles
n.e.c.

36.3	 MANUFACTURE OF MUSICAL
INSTRUMENTS

36.30	 Manufacture of musical instruments

36.4 MANUFACTURE OF SPORTS GOODS

36.40	 Manufacture of sports goods

36.5 MANUFACTURE OF GAMES AND TOYS

36.50	 Manufacture of games and toys

36.6 MISCELLANEOUS MANUFACTURING
N.E.C.

36.61	 Manufacture of imitation jewellery

36.62	 Manufacture of brooms and brushes

36.63	 Other manufacturing n.e.c.

37	 RECYCLING

37.1	 RECYCLING OF METAL WASTE AND
SCRAP

37.10	 Recycling of metal waste and scrap

37.2	 RECYCLING OF NON-METAL WASTE
AND SCRAP
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37.20	 Recycling of non-metal waste and scrap

SECTION E
ELECTRICITY, GAS AND WATER
SUPPLY

40	 ELECTRICITY, GAS, STEAM AND HOT
WATER SUPPLY

40.1	 PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF
ELECTRICITY

40.10	 Production and distribution of electricity

40.101 Production of electricity

40.102 Distribution of electricity

40.2	 MANUFACTURE OF GAS;
DISTRIBUTION OF GASEOUS FUELS
THROUGH MAINS

40.20	 Manufacture of gas; distribution of gaseous
fuels through mains

40.3	 STEAM AND HOT WATER SUPPLY

40.30	 Steam and hot water supply

41	 COLLECTION, PURIFICATION AND
DISTRIBUTION OF WATER

41.0	 COLLECTION, PURIFICATION AND
DISTRIBUTION OF WATER

41.00	 Collection, purification and distribution of
water

SECTION F
CONSTRUCTION

45	 CONSTRUCTION

45.1	 SITE PREPARATION

45.11	 Demolition and wrecking of buildings; earth
moving

45.12	 Test drilling and boring

45.2	 BUILDING OF COMPLETE
CONSTRUCTIONS OR PARTS THEREOF;
CIVIL ENGINEERING

45.21	 General construction of buidings and civil
engineering works

45.211 General construction of buildings

45.212 General construction of civil engineering
works

45.22	 Erection of roof covering and frames

45.221 Tinsmith work

45.229 Other erection of roof covering and frames

45.23	 Construction of highways, roads, airfields and
sports facilities

45.24	 Construction of water projects

45.25	 Other construction work involving special
trades

45.3	 BUILDING INSTALLATION

45.31	 Installation of electrical wiring and fittings

45.32	 Insulation work activities

45.33	 Plumbing

45.34	 Other building installation

45.4	 BUILDING COMPLETION

45.41	 Plastering

45.42	 Joinery installation

45.43	 Floor and wall covering

45.44	 Painting and glazing

45.441 Painting

45.442 Glazing

45.45 Other building completion

45.5	 RENTING OF CONSTRUCTION OR
DEMOLITION EQUIPMENT WITH
OPERATOR

45.50	 Renting of construction or demolition
equipment with operator

SECTION G
WHOLESALE AND RETAIL TRADE;
REPAIR OF MOTOR VEHICLES,
MOTORCYCLES AND PERSONAL AND
HOUSEHOLD GOODS

50	 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR
OF MOTOR VEHICLES,
MOTORCYCLES; RETAIL SALE OF
AUTOMOTIVE FUEL

50.1	 SALE OF MOTOR VEHICLES

50.10	 Sale of motor vehicles
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50.101 Commission and wholesale of motor vehicles

50.102 Retail sale of motor vehicles

50.2 MAINTENANCE AND REPAIR OF
MOTOR VEHICLES

50.20	 Maintenance and repair of motor vehicles

50.3	 SALE OF MOTOR VEHICLE PARTS AND
ACCESSORIES

50.30	 Sale of motor vehicle parts and accessories

50.301 Commission- and wholesale of motor vehicle
parts and accessories

50.302 Retail sale of motor vehicle parts and
accessories

50.4	 SALE, MAINTENANCE AND REPAIR OF
MOTORCYCLES AND RELATED PARTS
AND ACCESSORIES

50.40	 Sale, maintenance and repair of motorcycles
and related parts and accessories

50.401 Commission and wholesale of motorcycles,
parts and accessories

50.402 Retail sale of motorcycles, parts and
accessories

50.403 Maintenance and repair of motorcycles

50.5	 RETAIL SALE OF AUTOMOTIVE FUEL

50.50	 Retail sale of automotive fuel

51	 WHOLESALE TRADE AND
COMMISSION TRADE, EXCEPT OF
MOTOR VEHICLES AND
MOTORCYCLES

51.1	 WHOLESALE ON A FEE OR CONTRACT
BASIS

51.11
	

Agents involved in the sale of agricultural
raw materials, live animals, textile raw
materials and semi-finished goods

51.12	 Agents involved in the sale of fuels, ores,
metals and industrial chemicals

51.13	 Agents involved in the sale of timber and
building materials

51.14	 Agents involved in the sale of machinery,
industrial equipment, ships and aircraft

51.15	 Agents involved in the sale of furniture,
household goods, hardware and ironmongery

51.16	 Agents involved in the sale of textiles,
clothing, footwear and leather goods

	51.17	 Agents involved in the sale of food,
beverages and tobacco

	

51.18	 Agents specializing in the sale of particular
products or ranges of products n.e.c.

	

51.19	 Agents involved in the sale of a variety of
goods

51.2 WHOLESALE OF AGRICULTURAL RAW
MATERIALS AND LIVE ANIMALS

	

51.21	 Wholesale of grain, seeds and animal feeds

	

51.22	 Wholesale of flowers and plants

	

51.23	 Wholesale of live animals

	

51.24	 Wholesale of hides, skins and leather

	

51.25	 Wholesale of unmanufactured tobacco

	

51.3	 WHOLESALE OF FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO

	

51.31	 Wholesale of fruit and vegetables

	

51.32	 Wholesale of meat and meat products

	

51.33	 Wholesale of dairy produce, eggs and edible
oils and fats

	

51.34	 Wholesale of alcoholic and other beverages

51.341 Wholesale of wines and spirits

51.349 Wholesale of beverages n.e.c.

51.35 Wholesale of tobacco products

	

51.36	 Wholesale of sugar, chocolate and sugar
confectionery

	

51.37	 Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices

	

51.38	 Wholesale of other food including fish,
crustaceans and molluscs

51.381 Wholesale of fish and crustaceans

51.389 Wholesale of molluscs n.e.c.

	

51.39	 Non-specialized wholesale of food, beverages
and tobacco

51.4 WHOLESALE OF HOUSEHOLD GOODS

	

51.41	 Wholesale of textiles

	

51.42	 Wholesale of clothing and footwear

51.421 Wholesale of clothing

51.422 Wholesale of footwear

99



Standard for næringsgruppering 	 Norges offisielle statistikk

	51.43	 Wholesale of electrical household appliances
and radio and television goods

51.431 Wholesale of lighting equipment

51.432 Wholesale of electrical household appliances

51.433 Wholesale of radio and television goods

51.434 Wholesale of grammophone records, tapes,
CD's and videos

	

51.44	 Wholesale of china and glassware, wallpaper
and cleaning materials

51.441 Wholesale of china and glassware

51.442 Wholesale of wallpaper and cleaning
materials

	

51.45	 Wholesale of perfume and cosmetics

	

51.46	 Wholesale of pharmaceutical goods

	

51.47	 Wholesale of other household goods

51.471 Wholesale of books, newspapers and
magazines

51.472 Wholesale of furniture and non-electrical
household articles

51.473 Wholesale of floor coverings and carpets

51.474 Wholesale of travel accessories and leather
goods

51.475 Wholesale of watches, photographic goods
and optical goods

51.476 Wholesale of gold and silver ware

51.477 Wholesale of sport goods, games and toys

51.479 Wholesale of household goods and personal
goods n.e.c.

	

51.5	 WHOLESALE OF NON-AGRICULTURAL
INTERMEDIATE PRODUCTS, WASTE
AND SCRAP

	

51.51	 Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels
and related products

	

51.52	 Wholesale of metals and metal ores

	

51.53	 Wholesale of wood, construction materials
and sanitary equipment

51.531 Wholesale of timber

51.532 Wholesale of lumber

51.533 Wholesale of paints and varnish

51.539 Wholesale of construction materials n.e.c.

51.54	 Wholesale of hardware, plumbing and heating
equipment and supplies

51.55	 Wholesale of chemical products

51.56	 Wholesale of other intermediate products

51.561 Wholesale of paper and paperboard

51.569 Wholesale of intermediate products n.e.c.

51.57	 Wholesale of waste and scrap

51.6	 WHOLESALE OF MACHINERY,
EQUIPMENT AND SUPPLIES

51.61	 Wholesale of machine tools

51.62	 Wholesale of construction machinery

51.63	 Wholesale of machinery for the textile
industry, and of sewing and knitting machines

51.64	 Wholesale of office machinery and equipment

51.65	 Wholesale of other machinery for use in
industry, trade and navigation

51.651 Wholesale of machinery and equipment for
energy production and installation

51.652 Wholesale of shipping equipment and fishing
tackle

51.653 Wholesale of machinery and equipment for
oil and gas extraction, mining and
manufacturing n.e.c.

51.654 Wholesale of machinery and equipment for
trade, transport and services n.e.c.

51.66	 Wholesale of agricultural machinery and
accessories and implements, including tractors

51.7	 OTHER WHOLESALE

51.70	 Other wholesale

52	 RETAIL TRADE, EXCEPT OF MOTOR
VEHICLES AND MOTORCYCLES;
REPAIR OF PERSONAL AND
HOUSEHOLD GOODS

52.1	 RETAIL SALE IN NON-SPECIALIZED
STORES

52.11	 Retail sale in non-specialized stores with
food, beverages or tobacco predominating

52.12	 Other retail sale in non-specialized stores
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	52.2	 RETAIL SALE OF FOOD, BEVERAGES
AND TOBACCO IN SPECIALIZED
STORES

	

52.21	 Retail sale of fruit and vegetables

	

52.22	 Retail sale of meat and meat products

	

52.23	 Retail sale of fish, crustaceans and molluscs

	

52.24	 Retail sale of bread, cakes, flour
confectionery and sugar confectionery

52.241 Retail sale of bread, cakes and flour
confectionery

52.242 Retail sale of sugar confectionery

	

52.25	 Retail sale of alcoholic and other beverages

52.251 Retail sale of wines and spirits

52.252 Retail sale of beverages n.e.c.

	

52.26	 Retail sale of tobacco products

	

52.27	 Other retail sale of food, beverages and
tobacco in specialized stores

52.271 Retail sale of health foods

52.272 Retail sale of coffee and tea

52.279 Retail sale of food, beverages and tobacco in
specialized stores n.e.c.

	

52.3	 RETAIL SALE OF PHARMACEUTICAL
AND MEDICAL GOODS, COSMETIC AND
TOILET ARTICLES

	

52.31	 Dispensing chemists

	

52.32	 Retail sale of medical and orthopaedic goods

	

52.33	 Retail sale of cosmetic and toilet articles

52.4 OTHER RETAIL SALE OF NEW GOODS
IN SPECIALIZED STORES

	

52.41	 Retail sale of textiles

	

52.42	 Retail sale of clothing

	

52.43	 Retail sale of footwear and leather goods

52.431 Retail sale of footwear

52.432 Retail sale of travel accessories of leather and
leather substitudes and leather goods

	

52.44	 Retail sale of furniture, lightning equipment
and household articles n.e.c.

52.441 Retail sale of lighting equipment

52.442 Retail sale of china and glassware

52.443 Retail sale of furniture

52.449 Retail sale of non-electrical household articles
n.e.c.

	

5.45	 Retail sale of electrical household appliances
and radio and television goods

52.451 Retail sale of electrical household appliances,
radio and television goods

52.452 Retail sale of grammophone records, tapes,
CD's and videos

52.453 Retail sale of musical instruments and
musical notes

	

52.46	 Retail sale of hardware, paints and glass

52.461 Retail sale of variety of hardware, paints and
glass

52.462 Retail sale of hardware

52.463 Retail sale of paints and varnish

52.464 Retail sale of wood

52.469 Retail sale of hardware, paints and glass
n.e.c.

	

52.47	 Retail sale of books, newspapers and
stationery

52.471 Retail sale of books and stationery

52.472 Retail sale of newspapers and magazines

	

52.48	 Other retail sale in specialized stores

52.481 Retail sale of watches, photographic goods
and optical goods

52.482 Retail sale of gold and silver ware

52.483 Retail sale of sport goods, games and toys

52.484 Retail sale of flower and plants

52.485 Retail sale of computers, office equipment
and telecommunication equipment

52.486 Retail sale of wallpaper and floor coverings

52.487 Retail sale of carpets

52.489 Retail sale in specialized stores n.e.c.

	

52.5	 RETAIL SALE OF SECOND-HAND
GOODS IN STORES

	

52.50	 Retail sale of second-hand goods in stores
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52.501 Retail sale of antiques

52.502 Retail sale of second-hand clothes

52.509 Retail sale of second-hand goods n.e.c.

	55.22	 Camping sites, including caravan sites

	

55.23	 Other provision of lodgings n.e.c.

	

55.3	 RESTAURANTS

	52.6	 RETAIL SALE NOT IN STORES	 55.30 Restaurants

	

52.61	 Retail sale via mail order houses 	 55.301 Operation of restaurants and cafés

52.611 Retail sale of variety of goods via mail order
houses

52.612 Retail sale of textiles, clothes, footwear,
travel accessories and leather goods via mail
order houses

52.613 Retail sale of lighting equipment, china and
glass, furniture and non-electrical household
articles via mail order houses

52.614 Retail sale of electrical household appliances,
radio, television, grammophone records,
tapes, CD's and musical instruments via mail
order houses

52.615 Retail sale of books, paper, newspapers and
magazines via mail order houses

55.302 Operation of snack-bars, salad bars and hot-
dog bars

55.4	 BARS

55.40	 Bars

55.5	 CANTEENS AND CATERING

55.51	 Canteens

55.52	 Catering

SECTION I
TRANSPORT, STORAGE AND
COMMUNICATION

60	 LAND TRANSPORT;TRANSPORT VIA
PIPELINES

52.619 Other retail sale of specialized assortment of
goods via mail order houses 	 60.1	 TRANSPORT VIA RAILWAYS

	

52.62	 Retail sale via stalls and markets 	 60.10	 Transport via railways

	

52.63	 Other non-stores retail sale 	 60.2	 OTHER LAND TRANSPORT

	

52.7	 REPAIR OF PERSONAL AND	 60.21	 Other scheduled passenger land transport
HOUSEHOLD GOODS

52.71	 Repair of boots, shoes and other articles of
leather

52.72	 Repair of electrical household goods

52.73	 Repair of watches, clocks and jewellery

52.74	 Repair n.e.c.

SECTION H
HOTELS AND RESTAURANTS

55	 HOTELS AND RESTAURANTS

55.1	 HOTELS

55.11	 Hotels and motels, with restaurant

55.12	 Hotels and motels, without restaurant

55.2	 CAMPING SITES AND OTHER
PROVISION OF SHORT-STAY
ACCOMMODATION

60.211 Scheduled motor bus transport

60.212 Tramway and suburban transport

60.22	 Taxi operation

60.23	 Other land passenger transport

60.24	 Freight transport by road

60.3	 TRANSPORT VIA PIPELINES

60.30	 Transport via pipelines

61	 WATER TRANSPORT

61.1	 SEA AND COASTAL WATER
TRANSPORT

61.10	 Sea and coastal water transport

61.101 Ocean transport

61.102 Coastal water transport in Europe

55.21 Youth hostels and mountain refuges 	 61.103 Unscheduled transport in Norwegian coastal
waters
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61.104 Scheduled long distance inland transport in
coastal waters

61.105 Inland ferry transport in public road
connections

61.106 Tugs and supply vessels in Norwegian coastal
waters

61.109 Other coastal water transport in Norway

61.2	 INLAND WATER TRANSPORT

61.20	 Inland water transport

62	 AIR TRANSPORT

62.1	 SCHEDULED AIR TRANSPORT

62.10	 Scheduled air transport

62.2	 NON-SCHEDULED AIR TRANSPORT

62.20	 Non-scheduled air transport

62.3	 SPACE TRANSPORT

62.30	 Space transport

63	 SUPPORTING AND AUXILIARY
TRANSPORT ACTIVITIES; ACTIVITIES
OF TRAVEL AGENCIES

63.1	 CARGO HANDLING AND STORAGE

63.11	 Cargo handling

63.111 Cargo handling connected to land transport

63.112 Cargo handling connected to water transport

63.113 Cargo handling connected to air transport

63.12 Storage and warehousing

63.2	 OTHER SUPPORTING TRANSPORT
ACTIVITIES

63.21	 Other supporting land transport activities

63.211 Central agencies for goods and transportation
procurement

63.212 Parking places and parking houses

63.213 Toll bar stations

63.219 Other services allied to land transport

63.22	 Other supporting water transport activities

63.221 Operations of harbours

63.222 Lighterage and pistage services

63.223 Rescue services

63.229 Other supporting water transport activities

63.23	 Other supporting air transport activities

63.3	 ACTIVITIES OF TRAVEL AGENCIES
AND TOUR OPERATORS;TOURIST
ASSISTANCE ACTIVITIES N.E.C.

63.30	 Activities of travel agencies and tour
operators; tourist assistance activities n.e.c.

63.301 Travel agencies

63.302 Tourist offices

63.303 Tour operator

63.4	 ACTIVITIES OF OTHER TRANSPORT
AGENCIES

63.40	 Activities of other transport agencies

63.401 Freight forwarding services

63.402 Ship brokerage services

63.403 Aircraft brokerage services

63.409 Other forwarding services

64	 POST AND TELECOMMUNICATIONS

64.1	 POST AND COURIER ACTIVITIES

64.11	 National post activities

64.12	 Courier activities other than national post
activities

64.2	 TELECOMMUNICATIONS

64.20	 Telecommunications

SECTION J
FINANCIAL INTERMEDIATION

65	 FINANCIAL INTERMEDIATION,
EXCEPT INSURANCE AND PENSION
FUNDING

65.1	 MONETARY INTERMEDIATION

65.11	 Central banking

65.12	 Other monetary intermediation

65.2	 OTHER FINANCIAL INTERMEDIATION

65.21	 Financial leasing

65.22	 Other credit granting

65.23	 Other financial intermediation n.e.c.
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65.231 Unit trust

65.239 Other security management

66	 INSURANCE AND PENSION FUNDING,
EXCEPT COMPULSORY SOCIAL
SECURITY

66.0	 INSURANCE AND PENSION FUNDING,
EXCEPT COMPULSORY SOCIAL
SECURITY

66.01	 Life insurance

66.02	 Pension funding

66.03	 Non-life insurance

67	 ACTIVITIES AUXILIARY TO
FINANCIAL INTERMEDIATION

67.1	 ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL
INTERMEDIATION, EXCEPT INSURANCE
AND PENSION FUNDING

67.11	 Administration of financial markets

67.12	 Security broking and fund management

67.13	 Activities auxiliary to financial intermediation
n.e.c.

67.2	 ACTIVITIES AUXILIARY TO
INSURANCE AND PENSION FUNDING

67.20	 Activities auxiliary to insurance and pension
funding

SECTION K
REAL ESTATE, RENTING AND
BUSINESS ACTIVITIES

70	 REAL ESTATE ACTIVITIES

70.1	 REAL ESTATE ACTIVITIES WITH OWN
PROPERTY

70.11	 Development and selling of real estate

70.111 House building cooperative

70.112 Other development and sale of real estate

70.12	 Buying and selling of own real estate

70.2	 LETTING OF OWN PROPERTY

70.20	 Letting of own property

70.201 House cooperative

70.202 Other letting of own property

70.3	 REAL ESTATE ACTIVITIES ON A FEE
OR CONTRACT BASIS

70.31	 Real estate agencies

70.32	 Management of real estate on a fee or
contract basis

71	 RENTING OF MACHINERY AND
EQUIPMENT WITHOUT OPERATOR
AND OF PERSONAL AND HOUSEHOLD
GOODS

71.1	 RENTING OF AUTOMOBILES

71.10	 Renting of automobiles

71.2	 RENTING OF OTHER TRANSPORT
EQUIPMENT

71.21	 Renting of other land transport equipment

71.22	 Renting of water transport equipment

71.23	 Renting of air transport equipment

71.3	 RENTING OF OTHER MACHINERY AND
EQUIPMENT

71.31	 Renting of agricultural machinery and
equipment

71.32	 Renting of construction and civil engineering
machinery and equipment

71.33	 Renting of office machinery and equipment
including computers

71.34	 Renting of other machinery and equipment
n.e.c.

71.4	 RENTING OF PERSONAL AND
HOUSEHOLD GOODS N.E.C.

71.40	 Renting of personal and household goods
n.e.c.

72	 COMPUTER AND RELATED
ACTIVITIES

72.1	 HARDWARE CONSULTANCY

72.10	 Hardware consultancy

72.2 SOFTWARE CONSULTANCY AND
SUPPLY

72.20	 Software consultancy and supply

72.3	 DATA PROCESSING

72.30	 Data processing

72.4	 DATA BASE ACTIVITIES

72.40	 Data base activities
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72.5	 MAINTENANCE AND REPAIR OF
OFFICE, ACCOUNTING AND
COMPUTING MACHINERY

72.50	 Maintenance and repair of office, accounting
and computing machinery

72.6 OTHER COMPUTER RELATED
ACTIVITIES

72.60	 Other computer related activities

73	 RESEARCH AND DEVELOPMENT

73.1	 RESEARCH AND EXPERIMENTAL
DEVELOPMENT ON NATURAL
SCIENCES AND ENGINEERING

73.10	 Research and experimental development on
natural sciences and engineering

73.2	 RESEARCH AND EXPERIMENTAL
DEVELOPMENT ON SOCIAL SCIENCES
AND HUMANITIES

73.20	 Research and experimental development on
social sciences and humanities

74	 OTHER BUSINESS ACTIVITIES

74.1	 LEGAL, ACCOUNTING, BOOK-KEEPING
AND AUDITING ACTIVITIES; TAX
CONSULTANCY; MARKET RESEARCH
AND PUBLIC OPINION POLLING;
BUSINESS AND MANAGEMENT
CONSULTANCY; HOLDINGS

74.11	 Legal activities

74.12	 Accounting, book-keeping and auditing
activities; tax consultancy

74.121 Accounting and book-keeping

74.122 Auditing

74.123 Tax consultancy services

74.13	 Market research and public opinion polling

74.14	 Business and management consultancy
activities

74.15	 Management activities of holding companies

74.2	 ARCHITECTURAL AND ENGINEERING
ACTIVITIES AND RELATED TECHNICAL
CONSULTANCY

74.20	 Architectural and engineering activities and
related technical consultancy

74.201	 Architectural activities

74.202 Civil engineering activities

74.203 Geological surveying

74.209 Other technical consultancy activities

74.3	 TECHNICAL TESTING AND ANALYSIS

74.30	 Technical testing and analysis

74.4	 ADVERTISING

74.40	 Advertising

74.5	 LABOUR RECRUITMENT AND
PROVISION OF PERSONNEL

74.50	 Labour recruitment and provision of
personnel

74.501 Labour recruitment of personnel

74.502 Provision of personnel

74.6	 INVESTIGATION AND SECURITY
ACTIVITIES

74.60	 Investigation and security activities

74.7	 INDUSTRIAL CLEANING

74.70	 Industrial cleaning

74.8	 MISCELLANEOUS BUSINESS
ACTIVITIES N.E.C.

74.81	 Photographic activities

74.82	 Packaging activities

74.83	 Secretarial and translation activities

74.84	 Other business activities n.e.c.

SECTION L
PUBLIC ADMINISTRATION AND
DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL
SECURITY

75	 PUBLIC ADMINISTRATION AND
DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL
SECURITY

75.1	 ADMINISTRATION OF THE STATE AND
THE ECONOMIC AND SOCIAL POLICY
OF THE COMMUNITY

75.11	 General (overall) public service activities

75.12
	

Regulation of the activities of agencies that
provide health care, education, cultural
services and other social sevices excluding
social security

75.13	 Regulation of and contribution to more
efficient operation of business
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	75.14	 Supporting service activities for the
government as a whole

	

75.2	 PROVISION OF SERVICES TO THE
COMMUNITY AS A WHOLE

	

75.21	 Foreign affairs

	

75.22	 Defence activities

	

75.23	 Justice and judicial activities

80.424 Activities of municipal music schools

80.429 Other education

SECTION N
HEALTH AND SOCIAL WORK

85	 HEALTH AND SOCIAL WORK

85.1	 HUMAN HEALTH ACTIVITIES

85.11	 Hospital activities
75.24	 Public security, law and order activities

85.111	 General somatic hospital activities
75.25	 Fire service activities

85.112 Specialized somatic hospital activities
75.3	 COMPULSORY SOCIAL SECURITY

ACTIVITIES	 85.113 Specialized somatic nursing homes activities

75.30	 Compulsory social security activities	 85.114 Rehabilitation

SECTION M EDUCATION
	

85.115 Maternity home activities and cottage hospital
activities

80	 EDUCATION
85.116 Mental hospital activities

80.1	 PRIMARY EDUCATION
85.117 Psychiatric treatment for children and

80.10	 Primary education	 adolescents

80.101	 Pre-primary education
	

85.118 Psychiatric nursing homes activities and
finishing treatment

80.102 Primary and lower secondary education
85.12	 Medical practice activities

80.103 Special education for the handicapped
85.121 General practitioners

80.2	 SECONDARY EDUCATION
85.122 Specialized practitioners

80.21	 General secondary education
85.123 Somatic outpatients treatment

80.22	 Technical and vocational secondary education
85.124 Psychiatric specialized practitioners

80.3	 HIGHER EDUCATION
85.125 Psychiatric outpatients treatment

80.30	 Higher education
85.126 Psychiatric outpatients treatment for children

80.301 Education at universities 	 and adolescents

80.302 Education at regional colleges 	 85.13	 Dental practice activities

80.303 Education at military colleges	 85.14	 Other human health activities

80.309 Education at other colleges 	 85.141 Day and night nursing

80.4	 ADULT AND OTHER EDUCATION 	 85.142 Home nursing

80.41	 Driving school activities	 85.143 Physiotherapeutic treatment

80.42	 Adult and other education n.e.c. 	 85.144 Health visitor service

80.421 Folk high school education	 85.145 Other prophylactic health service

80.422 Labour market training	 85.146 Midwife service

80.423 Activities of adult education associations 	 85.147 Clinical psychologist services
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85.148 Medical laboratory services

85.149 Ambulance services

85.159 Other health activities

85.2	 VETERINARY ACTIVITIES

85.20	 Veterinary activities

85.3	 SOCIAL WORK ACTIVITIES

85.31	 Social work activities with accommodation

85.311 Day and night caring for children and
adolescents

85.312 Day and night caring for aged and disabled

85.313 Day and night caring for alcoholics and drug
addicts

85.319 Other social work with accommodation

85.32	 Social work activities without accommodation

85.321	 Child care activities

85.322 School-age child care

85.323 Recreation centres for children and
adolescents

85.324 Home help

85.325 Day nursing and caring for aged and disabled

85.326 Municipal social service offices activities

85.327 Social welfare services without
accommodation for alcoholics and drug
addicts

85.328 Social welfare services for children and
adolescents

85.329 Other social work activities without
accommodation

SECTION 0
OTHER COMMUNITY, SOCIAL AND
PERSONAL SERVICE ACTIVITIES

90	 SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL,
SANITATION AND SIMILAR
ACTIVITIES

90.0	 SEWAGE AND REFUSE DISPOSAL,
SANITATION AND SIMILAR ACTIVITIES

90.00
	

Sewage and refuse disposal, sanitation and
similar activities

91	 ACTIVITIES OF MEMBERSHIP
ORGANIZATIONS N.E.C.

91.1	 ACTIVITIES OF BUSINESS, EMPLOYERS
AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

91.11	 Activities of business and employers
organizations

91.12	 Activities of professional organizations

91.2	 ACTIVITIES OF TRADE UNIONS

91.20	 Activities of trade unions

91.3	 ACTIVITIES OF OTHER MEMBERSHIP
ORGANIZATIONS

91.31	 Activities of religious organizations

91.32	 Activities of political organizations

91.33	 Activities of other membership organizations
n.e.c.

92	 RECREATIONAL, CULTURAL AND
SPORTING ACTIVITIES

92.1	 MOTION PICTURE AND VIDEO
ACTIVITIES

92.11	 Motion picture and video production

92.12	 Motion picture and video distribution

92.13	 Motion picture projection

92.2	 RADIO AND TELEVISION ACTIVITIES

92.20	 Radio and television activities

92.3	 OTHER ENTERTAINMENT ACTIVITIES

92.31	 Artistic and literary creation and
interpretation

92.32	 Operation of arts facilities

92.33	 Fair and amusement park activities

92.34	 Other entertainment activities n.e.c.

92.4	 NEWS AGENCY ACTIVITIES

92.40	 News agency activities

92.5	 LIBRARY, ARCHIVES, MUSEUMS AND
OTHER CULTURAL ACTIVITIES

92.51	 Library and archives activities

92.52	 Museums activities and preservation of
historical sites and buildings

92.53	 Botanical and zoological gardens and nature
reserves activities
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92.6	 SPORTING ACTIVITIES

92.61	 Operation of sports arenas and stadiums

92.62	 Other sporting activities

92.7	 OTHER RECREATIONAL ACTIVITIES

92.71	 Gambling and betting activities

92.72	 Other recreational activities n.e.c.

93	 OTHER SERVICE ACTIVITIES

93.0	 OTHER SERVICE ACTIVITIES

93.01
	

Washing and drycleaning of textile and fur
products

93.02	 Hairdressing and other beauty treatment

93.03	 Funeral and related activities

93.04	 Physical well-being activities

93.05	 Other service activities n.e.c.

SECTION P
PRIVATE HOUSEHOLDS WITH
EMPLOYED PERSONS

95	 PRIVATE HOUSEHOLDS WITH
EMPLOYED PERSONS

95.0	 PRIVATE HOUSEHOLDS WITH
EMPLOYED PERSONS

95.00	 Private households with employed persons

SECTION Q
EXTRA-TERRITORIAL
ORGANIZATIONS AND BODIES

99	 EXTRA-TERRITORIAL
ORGANIZATIONS AND BODIES

99.0	 EXTRA-TERRITORIAL ORGANIZATIONS
AND BODIES

99.00	 Extra-territorial organizations and bodies
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Vedlegg 2
Annex 2

Rådsforordning (EOF) nr. 3037/90
av 9. oktober 1990

om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen De europeiske fellesskap.

Rådet for de europeiske fellesskap har -

- under henvisning til traktaten om opprettelse
av Det europeiske økonomiske fellesskap,
særlig artikkel 100 A,

- under henvisning til forslag fra Kommisjonenl
i samarbeid med Europaparlamentet2,

- under henvisning til uttalelse fra Den
økonomiske og sosiale komite 3, og

- ut fra følgende betraktninger:

For gjennomforingen av det indre marked kreves
statistiske standarder for innsamling, oversending
og offentliggjøring av nasjonale statistikker og
fellesskapsstatistikker slik at foretak,
finansinstitusjoner, myndigheter og alle andre
markedsdeltakere i det indre marked får pålitelige
og sammenlignbare statistiske opplysninger.

Slike opplysninger er nødvendige for at fortakene
skal kunne vurdere sin konkurranseevne, og nyttige
for fellesskapsorganene for å hindre
konkurransevridning.

Bare dersom medlemsstatene benytter standarder
for næringsgruppering som er basert på fellesskaps-
standarden, vil det være mulig å skaffe tilveie
integrerte statistiske opplysninger som er
tilstrekkelig pålitelige, raskt tilgjengelige, fleksible
og detaljerte til forvaltning av det indre marked.

For å ivareta nasjonale behov, bor medlemsstatene i
sine nasjonale standarder ha mulighet til å beholde
eller innføre ytterligere underinndelinger basert på
den statistiske standard for næringsgruppering
innen De europeiske fellesskap.

For at økonomiske statistikker skal kunne
sammenlignes internasjonalt, må medlemsstatene
og fellesskapsorganene benytte standarder for
næringsgruppering som er direkte knyttet til De
forente nasjoners internasjonale standard for
næringsgruppering for alle økonomiske områder
(ISIC). Bruken av standarden for
næringsgruppering innen Fellesskapet forutsetter at
Kommisjonen får bistand fra komiteen for det
statistiske program, nedsatt ved beslutning 89/382
EOF, EURATOM'', i alle spørsmål som gjelder
gjennomforingen av denne forordning, særlig med
hensyn til fortolkningen av standarden, mindre
endringer som skal foretas i den, utformingen og
ajourføringen av de forklarende tekster som horer
til, og utarbeidelsen av retningslinjer for
klassifisering av statistiske enheter i samsvar med
den nevnte standard.

Det er av avgjørende betydning at innholdet i Den
statistiske standard for næringsgruppering innen De
europeiske fellesskap tolkes likt i alle
medlemsstatene.

Innføringen av en ny standard krever at det
fastsettes en overgangsperiode - vedtatt denne
forordning:

EFT nr. C 58 av 8.3.1990, s. 25.
2 EFT nr. C 175 av 16.7.1990, s. 84, og beslutning av 12. september 1990 (ennå ikke offentliggjort i WFT).
3 EFT nr. C 182 ac 23.7.1990, s. 1.
4 EFT nr. L 181 av 28.6.1989, s 47.

109



Standard for næringsgruppering	 Norges offisielle statistik	 lc

Artikkel 1
1. Formålet med denne forordning er å innføre en

felles statistisk standard for næringsgruppering i
De europeiske fellesskap for å sikre sammen-
lignbarhet mellom nasjonale standarder og
fellesskapsstandarder og dermed mellom
nasjonale statistikker og fellesskapsstatistikker.

2. Denne forordning skal få anvendelse bare når
standardene benyttes til statistiske formål.

3. Denne forordning innebærer ingen forpliktelse
for medlemsstatene til å samle inn,
offentliggjøre eller fremskaffe opplysninger og
den innebærer ingen forpliktelser med hensyn
til hvilket detaljnivå og hvilke statistiske enheter
som skal benyttes i statistiske undersøkelser og
analyser.

Artikkel 2
1. Det innføres et felles grunnlag for statistiske

standarder for næringsgruppering i De
europeiske fellesskap, heretter kalt NACE Rev. 1,
som omfatter:

et første nivå som består av posisjoner angitt
ved en bokstavkode (næringshovedområde)
et mellomnivå som består av posisjoner
angitt ved en bokstavkode med to tegn
(næringsområde)
et andre nivå som består av posisjoner angitt
ved en tosifret tallkode (næring)
et tredje nivå som består av posisjoner angitt
ved en tresifret tallkode
(næringshovedgruppe)
et fjerde nivå som består av posisjoner angitt
ved en firesifret tallkode (næringsgruppe)

2. NACE Rev. 1 er vedla gt denne forordning.

Artikkel 3
1. Kommisjonens kontorer skal benytte NACE Rev.

1 til alle statistikker inndelt etter økonomisk
aktivitet.

2. Statistikker inndelt etter medlemsstatenes
økonomiske aktivitet, skal utarbeides ved å
benytte NACE Rev. 1 eller en nasjonal standard
som er avledet etter denne, og som oppfyller
følgende regler:

a) de nasjonale standarder skal ha tilsvarende
nivåer som NACE Rev. 1, slik at hvert nivå skal
bestå av enten samme posisjoner som
tilsvarende nivå i NACE Rev. 1 eller av
posisjoner som er en nøyaktig underinndeling
av dette,

b) det kan føyes til flere nivåer,
c) hvert nivå, unntatt det høyeste, skal kunne

aggregeres nøyaktig til det umiddelbart høyere
nivå i NACE Rev. 1,

d) det kan anvendes andre koder.

3. For offentliggjøring skal medlemsstatene
oversende utkastene som fastsetter eller endrer
deres nasjonale standarder, til Kommisjonen foi
godkjenning. Kommisjonen skal kontrollere at
disse utkastene er i samsvar med nr. 2 i denne
artikkel. En nasjonal standard godkjent av
Kommisjonen skal oversendes de øvrige
medlemsstater til orientering. I tekstene som
offentliggjøres, skal medlemsstatene oppgi
korrelasjonen mellom den nasjonale standard
og NACE Rev. 1.

4. De medlemsstater som ønsker å benytte en
nasjonal standard utledet av NACE Rev. 1, skal

	

så snart som mulig og senest 31. desember 199: 	 2
vedta de tiltak som er nødvendige for å innføre
en nasjonal standard i henhold til denne
artikkel.

Artikkel 4
I tillegg til bestemmelsene i artikkel 3 kan
Kommisjonen, dersom det ikke er samsvar mellom
visse posisjoner i NACE Rev.1 og den nasjonale

	

økonomiske struktur, gi en medlemsstat tillatelse ti 	 1
innenfor en bestemt sektor å benytte en gruppering
fra NACE Rev. 1 på et spesifikt nivå.

For A. oppnå en slik tillatelse, må vedkommende
medlemsstat legge fram alle nødvendige
opplysninger for Kommisjonen, slik at den kan ta
stilling til anmodningen.

Uten hensyn til bestemmelsene i artikkel 3 nr. 2
bokstav a) skal tillatelsen ikke gi medlemsstatene
rett til å foreta en underoppdeling av den
aggregerte posisjon som er forskjellig fra den i
NACE Rev.l.

I samarbeid med vedkommende medlemsstat skal
Kommisjonen med jevne mellomrom gjennomgå an t-
vendelsen av disse bestemmelsene for å undersøke
om de fremdeles er berettiget.

Artikkel 5
Kommisjonen skal treffe de tiltak som er
nødvendige for å gjennomføre og forvalte NACE
Rev. 1.

Artikkel 6
Kommisjonen skal på anmodning fra en
medlemsstat eller på eget initiativ og etter samråd

	

med komiteen nevnt i artikkel 7, treffe de tiltak son 	 n
er nødvendige for å sikre en ensartet bruk av NACE
Rev. 1.

Artikkel 7
Kommisjonen skal bistås av komiteen for det
statistiske program, heretter kalt "komiteen", som
består av representanter for medlemsstatene og
med en representant for Kommisjonen som
formann.

110



Norges offisielle statistikk	 Standard for næringsgruppering

Artikkel 8
Komiteen kan behandle alle spørsmål om NACE
Rev. 1 som formannen på eget initiativ eller på
anmodning fra en medlemsstats representant
forelegger den med hensyn til anvendelsen av
denne forordning, særlig med hensyn til:

a) å fortolke NACE Rev. 1,
b) å innarbeide mindre endringer i NACE Rev. 1,

for å ta hensyn til den teknologiske og
Økonomiske utvikling,
for å ajourføre og tydeliggjøre tekstene,
som følge av endringer i andre standarder for
næringsgruppering, særlig
ISIC Rev. 3,

c) å forberede og koordinere arbeidet med en revi-
sjon av NACE Rev. 1,

d) å utforme og ajourføre de forklarende tekster til
NACE Rev. 1,

e) å fastlegge retningslinjer for klassifisering av
statistiske enheter i samsvar med NACE ev.1,

f) å behandle problemer i forbindelse med
innarbeiding av NACE Rev. 1 i medlemsstatenes
standarder for næringsgruppering

g) å arbeide for, hvor dette er hensiktsmessig, å
innta en felles holdning med hensyn til arbeidet
som utføres i internasjonale organisasjoner med
hensyn til standarder for næringsgruppering,
særlig ISIC og dens forklarende tekster.

Tiltak som skal treffes i henhold til bokstav a-g skal
vedtas etter framgangsmaten fastsatt i artikkel 9.

Artikkel 9
1. Kommisjonens representant skal framlegge for

komiteen et utkast til tiltak som skal treffes.
Komiteen skal uttale seg om utkastet innen en
frist som formannen fastsetter etter hvor mye
saken haster. Uttalelsen skal avgis med det
flertall som er fastsatt i traktatens artikkel 148
paragraf 2 for beslutninger som Rådet skal
treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
aystemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som
fastsatt i nevnte artikkel. Formannen skal ikke
avgi stemme.

2. Kommisjonen skal vedta tiltakene og iverksette
dem umiddelbart. Dersom tiltakene imidlertid
ikke er i samsvar med komiteens uttalelse, skal
Kommisjonen omgående underrette Rådet om
dette. I dette tilfellet skal Kommisjonen utsette
gjennomføringen av de tiltak den har vedtatt i
inntil tre måneder, regnet fra den dag
underretning blir gitt.

3. Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert
flertall, kan treffe en annen beslutning innen
fristen nevnt i nr. 2.

Artikkel 10
1. Statistikker som medlemsstatene samler inn

etter 1. januar 1993, og som er inndelt etter
økonomisk aktivitet, skal utarbeides ved hjelp
av NACE Rev. 1 eller en nasjonal standard som i
samsvar med artikkel 3 er avledet av den.

2. Medlemsstatene skal benytte NACE Rev. 1 til å
oversende Kommisjonene statistikker som er
innhentet etter 1. januar 1993, inndelt etter
økonomisk aktivitet.

Artikkel 11
1. Det innføres en overgangsperiode som begynner

1. januar 1993 og utløper 31. desember 1994. I
denne perioden kan Kommisjonen for visse
opplysninger som er samlet inn etter 1. januar
1993, og av tekniske eller driftsmessige årsaker
som er behørig begrunnet, tillate en
medlemsstat å benytte en annen standard enn
den som er fastsatt i artikkel 3.

2. Kommisjonen kan på anmodning fra en
medlemsstat forlenge overgangsperioden.

Artikkel 12
1. Dersom opplysninger nevnt i artikkel 11

oversendes Kommisjonen, skal medlemsstatene
på anmodning fra Kommisjonen anstrenge seg
for å tilpasse dem til NACE Rev. 1.

2. Medlemsstatene skal fremskaffe Kommisjonen
(Eurostat) nødvendige opplysninger om de
korrelasjonstabeller som er benyttet ved
utarbeidelse av opplysningene. Kommisjonen
skal offentliggjøre disse korrelasjonstabellene.

Artikkel 13
Kommisjonen skal offentliggjøre
korrelasjonstabellen for den nåværende NACE og
NACE Rev. 1 senest seks måneder etter at denne
forordning trer i kraft.

Artikkel 14
Denne forordning trer i kraft på den tjuende dagen
etter kunngjøring i De Europeiske Fellesskaps Tiden-
de.

Denne forordning er i alle deler bindende og
kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Luxembourg, 9. oktober 1990.

For Rådet

P. ROMITA
Formann
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Vedlegg 3
Annex 3

Rådsforordning (EEO) nr. 696/93
av 15. mars 1993
om de statistiske enheter til observasjon og analyse av produksjonssystemet i Fellesskapet

Rådet for de europeiske fellesskap har-

under henvisning til traktaten om opprettelse av
Det europeiske Økonomiske fellesskap, særlig
artikkel 100 A,

under henvisning til forslag fra Kommisjonenl,

i samarbeid med Europaparlamentet2,

under henvisning til uttalelse fra Den Økonomis-
ke og sosiale komit6 3, og ut fra følgende be-
traktninger:

For at det indre marked skal virke, kreves det statis-
tiske standarder for identifisering av enheter og
innsamling, oversending og offentliggjøring av
nasjonale statistikker og fellesskapsstatistikker slik
at foretak, finansinstitusjoner, myndigheter og alle
andre økonomiske aktører i det indre marked får
pålitelige og sammenliknbare opplysninger.

Statistiske opplysninger om produksjonssystemet er
nødvendig for at foretakene skal kunne vurdere sin
konkurranseevne, og nyttige for
fellesskapsorganene for å hindre
konkurransevridning.

I henhold til subsidiaritetsprinsippet kan opprettel-
sen av felles statistiske standarder som gjør det
mulig å utarbeide harmoniserte opplysninger, fore-
tas effektivt bare på fellesskapsplan, og standardene
skal anvendes i hver medlemsstat under de organer
og institusjoner som har ansvar for å utarbeide
offisielle statistikker.

Bare dersom medlemsstatene benytter felles defini-
sjoner av statistiske enheter, vil det were mulig å
skaffe til veie integrerte statistiske opplysninger
som er tilstrekkelig pålitelige, raskt tilgjengelige,
fleksible og detaljerte til forvaltning av det indre
marked.

For å ivareta særlige behov bør medlemsstatene i
sine nasjonale standarder ha mulighet til å beholde

eller innføre andre statistiske enheter som skal
brukes i bestemte undersøkelser eller analyser. Det
skal fastsettes i særlige rettsakter hvilke statistiske
enheter som skal brukes i bestemte undersøkelser
eller analyser.

Bruken av standarden for næringsgruppering innen
De europeiske fellesskap, heretter kalt "NACE Rev.
1", fastsatt ved forordning (EOF) nr. 3037/904, samt
anvendelsen av Det europeiske
nasjonalregnskapssystem (ESA), krever standard
definisjoner av statistiske enheter for registre,
undersøkelser, presentasjon og analyse av
statistikk.

Komiteen nedsatt ved forordning (EOF) nr. 3037/90
har myndighet til å "fastlegge retningslinjer for
klassifisering av statistiske enheter i samsvar med
NACE Rev. 1". Disse enheter må defineres.

Det er av avgjørende betydning at de statistiske
enheter som klassifiseres i henhold til NACE Rev. 1,
defineres på samme måte i alle medlemsstatene for
å sikre sammenlignbarhet mellom de nasjonale
statistikker og de tilsvarende fellesskapsstatistikker.

Det er hensiktsmessig å begrense antall statistiske
enheter for produksjonssystemet. For at de
Økonomiske statistikker skal were internasjonalt
sammenlignbare, må medlemsstatene og
fellesskapsorganene bruke statistiske enheter som
er direkte knyttet til de beskrivelser som er gitt i
innledningen til De forente nasjoners internasjonale
standard for næringsgruppering for alle Økonomiske
områder (ISIC Rev. 3) og dokumentene om De
forente nasjoners nasjonalregnskapssystem.

Produksjonssystemet består av alle de enheter som
deltar i produksjonen og alle økonomiske og
finansielle transaksjoner som utføres av disse
enheter.

En konsekvent og generell anvendelse av disse
enheter krever at det innføres en overgangsperiode
- vedtatt denne forordning:

EFT nr. C 267 av 16.10.1992, s. 3.
2 EF'T nr. 337 av 21.12.1992. Beslutning av 10. februar 1993 /EVT nr. C 72 av 15.3.1993, s. 71).
3 EFT nr. 19 av 25.1.1993, s. 60.
4 EFT nr. L 293 av 24.10.1990, s. 1.
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Artikkel 1
[ vedlegget til denne forordning fastsettes en liste
wer statistiske enheter, heretter kalt "statistiske
!nheter for produksjonssystemet", samt de kriterier
;om benyttes, definisjoner av enhetene og
Forklarende tekster.

Artikkel 2
Definisjonene av de statistiske enheter for
produksjonssystemet skal brukes av
medlemsstatene og Kommisjonen for å identifisere
2nhetene med sikte på innsamling, oversending,
affentliggjøring og analyse av statistiske
applysninger om produksjons systemet, særlig de
Dpplysninger som er forbundet med NACE Rev. 1.

Artikkel 3
Fra 1. januar 1994 skal medlemsstatene, for
formålene nevnt i artikkel 2, bruke definisjonene
nevnt i artikkel 1 for statistiske opplysninger som
gjelder forhold etter denne dato.

Artikkel 4
1. I en overgangsperiode fra 1. januar 1994 til 31.

desember 1995 kan en medlemsstat, for
statistikk som gjelder samme tidsrom, bruke
andre statistiske enheter for produksjons-
systemet enn dem som er fastsatt i artikkel 1. I
slike tilfeller skal statistiske data som skal
oversendes Kommisjonen i overgangsperioden, i
størst mulig grad tilpasses og omformes i
samsvar med vedlegget.

2. På anmodning fra en medlemsstat kan
Kommisjonen som unntak og av behørig
begrunnede tekniske eller praktiske årsaker,
forlenge overgangsperioden inntil senest 31.
desember 1997.

Artikkel 5
Etter utløpet av overgangsperioden nevnt i artikkel
4, kan Kommisjonen etter fremgangsmåten fastsatt i
artikkel 6 tillate en medlemsstat å bruke andre
statistiske enheter for produksjonssystemet.

Gjennomføringsbestemmelsene til denne
forordning, herunder tiltak for tilpasning til den
økonomiske og tekniske utvikling, særlig med
hensyn til de statistiske enheter for produksjons-
systemet, de kriterier som benyttes og definisjonene
angitt i vedlegget, skal vedtas etter fremgangsmåten
fastsatt i artikkel 7.

Artikkel 7
1. Kommisjonens representant skal framlegge for

komiteen for det statistiske program nedsatt
ved beslutning 89/382/E0F, EURATOMI, et
utkast til tiltak som skal treffes. Komiteen skal
uttale seg om utkastet innen en frist som
formannen kan fastsette etter hvor mye saken
haster. Uttalelsen skal avgis med det flertall
som er fastsatt i traktatens artikkel 148
paragraf 2 for beslutninger som Rådet skal
treffe etter forslag fra Kommisjonen. Ved
aystemning i komiteen skal stemmer avgitt av
medlemsstatenes representanter ha vekt som
fastsatt i nevnte artikkel. Formannen skal ikke
avgi stemme.

2. Kommisjonen skal vedta tiltakene og iverksette
dem umiddelbart. Dersom disse tiltakene ikke
er i samsvar med komiteens uttalelse, skal
imidlertid Kommisjonen omgående underrette
Rådet om dette. I dette tilfellet skal imidlertid
Kommisjonen utsette gjennomføringen av
tiltakene i inntil tre måneder, regnet fra den dag
underretning blir gitt.

3. Rådet, som treffer sin beslutning med kvalifisert
flertall, kan treffe en annen beslutning innen
fristen nevnt i nr. 2.

Artikkel 8
De statistiske enheter for produksjonssystemet
nevnt i en fellesskapsrettsakt som gjelder
fellesskapsstatistikk, skal tolkes i samsvar med
begrepene og terminologien i denne forordning.

Artikkel 9
Denne forordning trer i kraft den tjuende dag etter
at den er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps
Tidende.

Denne forordning er i alle deler bindende og
kommer direkte til anvendelse i alle medlems-
stater. Utferdiget i Brussel, 15. mars 1993.

For Rådet

M. JELVED
Formann

I EFT nr. L 181 av 28.6.1989, s. 47.

113



Standard for næringsgruppering 	Norges offisielle statistikk

Statistiske enheter for produksjonssystemet i fellesskapet
Avsnitt i
Liste over enheter

Listen over statistiske enheter for produksjons-
systemet er som følger:

A. foretaket
B. den institusjonelle enhet
C. foretaksgruppen
D. bransjeenheten
E. den homogene produksjonsenhet
F. den lokale enhet
G. den lokale bransjeenhet
H. den lokale homogene produksjonsenhet

Avsnitt ii
Benyttede kriterier
De statistiske enheter i denne forordning er
definert ut fra tre kriterier. Disse kriteriers relative
betydning avhenger av hvilken type enhet det er
tale om.

A. Juridiske, regnskapsmessige eller
organisatoriske kriterier

1. For å definere enheter som kan gjenkjennes
og identifiseres innenfor økonomien, må
juridiske eller institusjonelle kriterier
benyttes. I noen tilfeller må visse juridisk
atskilte enheter grupperes sammen, fordi de
organisatorisk ikke er tilstrekkelig selvsten-
dige. For noen typer enheter må også
regnskapsmessige eller finansielle kriterier
benyttes.

2. For at enheten skal utgjøre et foretak, må
den være en juridisk enhet som helt eller
delvis utøver produksjonsvirksomhet.

3. De juridiske enheter er:

- juridiske personer som er anerkjent i
henhold til lovgivningen uavhengig av de
personer eller institusjoner som eier dem
eller er medlemmer av dem

- fysiske personer som utøver økonomisk
virksomhet som selvstendig
næringsdrivende

4. Den juridiske enhet utgjør alltid, enten
alene eller i visse tilfeller sammen med
andre juridiske enheter, grunnlaget for den
statistiske enhet som kalles "foretaket".

B. Geografiske kriterier

1. En enhet kan identifiseres geografisk. Det
skilles mellom lokalt nivå, regionalt nivå,
nasjonalt nivå, fellesskapsnivå og hele
verden.

2. Det lokale nivå tilsvarer det minste
administrative omrfide: "commune eller
gemeente" i Belgia, "kommune" i Danmark,
"Gemeinde" i Tyskland, "demos" eller
"koinotis" i Hellas, "municipio" i Spania,
"commune" i Frankrike, "DED/ward" i Irland,
"comune" i Italia, "commune" i Luxembourg,"
gemeente" i Nederland, "concelho" i Portugal
og "ward" i Det forente kongerike.

3. De regionale nivå er definert i nomenklatur
for territoriale statistikkenheter (NUTS).
Denne skiller mellom nivå I, II og III.

4. Observasjonsenhetene og analyseenhetene
defineres slik at det først kan settes opp data
for hver medlemsstat og at det på grunnlag
av disse dataene kan utarbeides data for hele
Fellesskapet eller for større områder.

5. Reglene for geografiske kriterier må være
nøyaktige slik at det kan foretas konsoli-
deringer uten at data dobbelttelles eller
utelates.

C. Aktivitetskriterier

1. Produksjonsvirksomhet, heretter kalt
"aktivitet", kan sies a bli utført når ressurser
som utstyr, arbeidskraft, produksjonsteknikk,
informasjonsnettverk og produkter blir
kombinert og resulterer i produksjon av
bestemte varer og tjenester. En aktivitet
kjennetegnes ved produktinnsats (varer og
tjenester), en produksjonsprosess og av de
produktene som fremstilles.

2. Aktiviteter bestemmes ved henvisning til et
bestemt nivå i NACE Rev. 1.

3. Dersom en enhet utøver flere aktiviteter og
som ikke er hjelpeaktiviteter, rangeres
aktivitetene etter brutto verdiskaping til
faktorkost. Det skilles mellom primæraktivi-
teter og sekundæraktiviteter.
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4. Dersom det ikke foreligger tall for verdi-
skaping, skal det benyttes andre kriterier,
f.eks. sysselsetting, lønnssum,  omsetning og
aktiva, med sikte på å oppnå en klassifi-
sering som er tilnærmet sammenfallende
med den en ville oppnådd på grunnlag av
verdiskapingen.

5. Enhetene klassifiseres etter type aktivitet.
Dersom én aktivitet står for mer enn 50
prosent av verdiskapingen, bestemmer den
enhetens klassifisering. I alle andre tilfeller
må klassifiseringsreglene følges. Klassifi-
seringen foretas trinnvis fra det høyeste
aggregeringsnivå'., som er næringshovedom-
rådet (en bokstav), ned til næringsgruppen
(fire sifre), via næringen (to sifre) og
næringshovedgruppen (tre sifre). På hvert
nivå må klassifiseringen være forenlig med
det foregående nivå. Komiteen for det
statistiske program, nedsatt ved artikkel 7 i
forordning (EOF) nr. 3037/90 har kompe-
tanse på dette område.

6. Primæraktivitetene og sekundæraktivitetene
er støttet av hjelpeaktiviteter, som
administrasjon, regnskap, databehandling,
overvåking, innkjøp, salg og markedsføring,
lagring, reparasjon, transport og
renovasjon.

Hjelpeaktivitetene i en enhet utføres for å
muliggjøre eller forenkle enhetens
produksjon av varer og tjenester beregnet
på salg til tredjemann. Hjelpeaktivitetens
produkter er derimot ikke beregnet på salg
til tredjemann.

7. Begrepet hjelpeaktivitet beskrives nærmere i
aysnitt W del B.

Avsnitt iii
Definisjoner av enheter og forklarende tekster til
hver enkelt enhet

A. Foretak

Foretaket består av den minste kombinasjon av
juridiske enheter som utgjør en organisatorisk
enhet som produserer varer eller tjenester, og
som til en viss grad har selvstendig
beslutningsmyndighet, særlig med hensyn til
anvendelsen av sine løpende ressurser. Et
foretak utøver én eller flere aktiviteter på ett
eller flere steder. Et foretak kan bestå av en
enkelt juridisk enhet.

Forklarende tekst

Foretaket, slik det er definert, er en økonomisk
enhet, som derfor i visse tilfeller kan bestå av
flere juridiske enheter. Noen juridiske enheter
utøver aktiviteter utelukkende for andre
juridiske enheter og er opprettet av rent
administrative årsaker (f.eks. skattemessige),
uten at de utfører noen økonomisk aktivitet. En
stor andel av de juridiske enheter som ikke har
noen sysselsatte tilhører også denne kategorien.
I mange tilfeller bør disse juridiske enheters
aktiviteter anses som hjelpeaktiviteter for det
juridiske morselskapet de betjener, som de
tilhører og som de må være tilknyttet for å
danne det "foretak" som brukes i økonomiske
analyser.

B. Institusjonell enhet

Den institusjonelle enheten er en grunnleggende
enhet for økonomiske beslutninger.
Kjennetegnet ved denne enheten er en ensartet
atferd og selvstendig beslutningsmyndighet ved
utøvelsen av dens hovedfunksjon. En enhet
anses som en institusjonell enhet dersom den
har selvstendig beslutningsmyndighet med
hensyn til utøvelsen av sin hovedfunksjon, og
dersom den fører et fullstendig regnskap.

- At en enhet har selvstendig beslutnings-
myndighet med hensyn til utøvelsen av sin
hovedfunksjon, innebærer at den har ansvar
for sine beslutninger og handlinger.

- At en enhet fører fullstendig regnskap,
innebærer at den må foreta registrering av
alle sine økonomiske og finansielle
transaksjoner i løpet av regnskapsperioden
samt fore balanseregnskap over aktiva og
passiva.

Forklarende tekst

1. Innenfor sektoren ikke-finansielle og
finansielle selskaper tilsvarer foretaket den
institusjonelle enhet som benyttes i Det
europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS).
Tilsvarende institusjonelle enheter finnes
også innenfor sektorene offentlig forvaltning
og private institusjoner uten vinningsformål.
Den institusjonelle enhet innenfor sektoren
husholdninger omfatter all aktivitet  i hus-
holdningene, mens termen "foretak" er
forbeholdt deres produksjonsaktiviteter.
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2. Anvendelsen av disse regler fører til
følgende løsninger for enheter som ikke
oppfyller begge de nevnte kravene til en
institusjonell enhet:

a) husholdninger har alltid selvstendig
beslutningsmyndighet i utøvelsen av sin
virksomhet og må derfor anses som
institusjonelle enheter selv om de ikke
fører et fullstendig regnskap

b) enheter som ikke fører et fullstendig
regnskap slås sammen med de
institusjonelle enhetene i hvis regnskap
deres delregnskap inngår

c) enheter som fører et fullstendig
regnskap, men som ikke har selvstendig
beslutningsmyndighet i utøvelsen av sin
hovedfunksjon, slås sammen med de
enheter som kontrollerer dem

d) enheter som oppfyller definisjonen på
en institusjonell enhet, behandles som
slike, selv om de ikke offentliggjør sine
regnskaper

e) enheter som utgjør en del av en
foretaksgruppe, og som fører et
fullstendig regnskap, anses som
institusjonelle enheter selv om de,
faktisk om ikke juridisk, har avgitt en
del av sin selvstendige beslutnings-
myndighet til sentralorganet
(holdingselskapet) som har ansvar for
foretaksgruppens overordnede ledelse.
Holdingselskapet selv anses som en
institusjonell enhet atskilt fra de enheter
det kontrollerer

3. Følgende enheter anses som institusjonelle
enheter:

- enheter som fører et fullstendig
regnskap og har selvstendig
beslutningsmyndighet:

a) private og offentlige selskaper
b) samvirker eller interessentselskaper som

er anerkjent som juridiske personer
c) offentlige foretak som i henhold til

særlovgivning er anerkjent som juridiske
personer

d) institusjoner uten vinningsformål som er
anerkjent som juridiske personer

e) offentlige forvaltningsorganer

enheter som fører et fullstendig regnskap
og som anses å ha selvstendig
beslutningsmyndighet:

0 selskapsliknende foretak: personlige
foretak, interessentselskaper og
offentlige foretak som ikke hører inn
under a), b) eller c), i den grad deres
økonomiske og finansielle handlemåte
kan skilles fra eiernes og tilsvarer
handlemåten i selskapssektorene

enheter som ikke nødvendigvis fører et
fullstendig regnskap, men som anses å ha
selvstendig beslutningsmyndighet

g) husholdninger

C. Foretaks gruppe

En foretaksgruppe er en sammenslutning av
foretak som er juridisk og/eller finansielt
knyttet sammen. En foretaksgruppe kan ha flere
beslutningssentre, særlig med hensyn til den
strategi som føres når det gjelder produksjon,
salg og fortjeneste; den kan sentralisere visse
deler av økonomistyringen og de skattemessige
disposisjoner. Den utgjør en økonomisk enhet
med myndighet til å treffe beslutninger, særlig
med hensyn til de enheter den består ay.

Forklarende tekst

1. For visse observasjoner og analyser er det
noen ganger hensiktsmessig og nødvendig å
studere forbindelsene mellom visse foretak
og å gruppere sammen foretak som er nært
sammenknyttet. Arbeidet med å definere
begrepet "konsern" er ennå ikke aysluttet.
Det defineres her med utgangspunkt i
begrepet "regnskapsgruppe", jf. Rådets
sjuende direktiv 83/349/E0F (EFT L 193 av
18.7.83).

Nevnte direktiv trådte i kraft for første gang
for konsoliderte regnskaper i det regnskaps-
år som begynte i 1990. I direktiv
90/605/E0F (EFT L 317 av 16.11.90)
utvides virkeområdet for det sjuende
direktiv.

2. I henhold til sjuende direktiv antas det 5.
være snakk om en foretaksgruppe når 20
prosent av kapitalen eller stemmene eies
eller kontrolleres av et annet foretak.
Nærmere regler om kontroll med
myndigheten til å utnevne en ledelse må tas
i betraktning. Nest etter finansiell kontroll
(majoritetskontroll), er målet a ta i
betraktning hvor den faktiske kontroll
ligger.
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3. Slik denne definisjon er formulert er den
ikke egnet for statistiske analyser, ettersom
"regnskapsgrupper" ikke utgjør foretaks-
grupper som gjensidig utelukker hverandre
og som kan legges sammen. En definisjon
av den statistiske enheten "foretaksgruppe"
basert på begrepet "regnskapsgruppe" må
derfor foretas på grunnlag av følgende
tilføyelser:

regnskapsgrupper hører til på høyeste
konsolideringsnivå: "hovedforetak"

foretaksgruppen omfatter enheter hvis
regnskap er fullstendig integrert i det
konsoliderende selskaps regnskaper

videre tilføyes majoritetskontrollerte
enheter hvis regnskaper ikke er integrert i
de konsoliderte regnskaper i henhold til et
av kriteriene i det sjuende direktiv.
forskjell i type aktivitet eller liten relativ
størrelse

7. Av hensyn til de ulike regnskapsdirektiver
må det alltid gjøres forsøk på å skille
mellom de grunnleggende enheter som
foretaks- gruppen består av, de enheter som
tilhører "ikke-finansielle foretak" og de
enheter som må klassifiseres som
"finansinstitusjoner". Med hensyn til
sistnevnte enheter må det skilles mellom
"kreditinstitusjoner" og "forsikringsforetak".
Noen foretaksgrupper er
verdensomspennende, men må analyseres
for hver enkelt medlemsstat og for
Fellesskapets økonomiske territorium.

8. Enheten "foretaksgruppe" er særlig hensikts-
messig for finansielle analyser og studier av
selskapsstrategier, men den er for uensartet
og ustabil til å kunne benyttes som den
sentrale observasjons- og analyseenhet, som
fortsatt er foretaket. Foretaksgruppen
brukes til å samle inn og presentere visse
opplysninger.

D. Bransjeenhet

Bransjeenheten omfatter alle deler av et foretak
som bidrar til utøvelsen av en aktivitet på
næringsgruppenivå (4-sifre) i NACE Rev. 1. Det
dreier seg om en enhet som tilsvarer en eller
flere operasjonelle underavdelinger i foretaket.
Foretakets informasjonssystem må for hver
bransjeenhet kunne angi eller beregne minst
produksjonsverdi, vareinnsats, lønnskostnader,
driftsresultat, samt sysselsetting og brutto-
investering i fast kapital.

Forklarende tekst

1. Bransjeenheten ble opprettet som en
observasjonsenhet for å gjøre resultatene av
statistiske undersøkelser etter aktivitet mer
ensartede og dermed forbedre resultatenes
internasjonale sammenliknbarhet siden
ulike typer av horisontal og vertikal
integrasjon vil kunne observeres både på
det nasjonale og internasjonale plan på
foretaksnivå. En enhet som bare utøver
hjelpeaktiviteter for det foretak den tilhører,
kan ikke anses som en egen bransjeenhet.
Bransjeenheten tilsvarer den praktiske
definisjon i punkt 96 i innledningen til ISIC
Rev. 3.

2. De bransjeenheter som hører inn under en
bestemt kode i standarden NACE Rev. 1,
kan fremstille produkter utenfor den
ensartede gruppen som deres aktivitet hører

midlertidige forbindelser på under ett år
medregnes ikke

4. En foretaksgruppe er en samling av
foretak, som kontrolleres av morforetaket.
Morforetaket er en juridisk enhet, som ikke
kontrolleres (verken direkte eller indirekte)
av noen annen juridisk enhet. Datter-
selskapene til et datterselskap regnes som
datterselskap til morforetaket. Det finnes
noen former for samvirker eller gjensidige
selskaper der morforetaket eies av
enhetene i foretaksgruppen.

5. Foretaksgrupper er ofte knyttet sammen
ved ulike typer forbindelser f.eks. eier-
forhold, kontroll og ledelse. Disse enheter
er ofte knyttet sammen med enheter av
samme familie fra flere ulike generasjoner.
Enheten "foretaksgruppe" tilsvarer ofte et
konglomerat som er knyttet sammen via et
nett av sammensatte forbindelser; den
omfatter dessuten ofte svært forskjellige
aktiviteter. Undergrupper kan identifiseres
innenfor foretaksgruppen.

6. Det er hensiktsmessig å identifisere alle
forbindelser (bade majoritets- og
minoritetskontroll) mellom morforetaket
og det kontrollerte foretak via nettet av
datterselskap og deres datterselskaper. Det
er dermed mulig 5. fremstille hele
organisasjonsplanen for foretaksgruppen.
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inn under. Dette på grunn av de sekundær-
aktivitetene som er knyttet til disse
bransjeenhetene og som ikke kan
identifiseres ut fra tilgjengelige
regnskapsdokumenter. Omvendt fremstiller
ikke de bransjeenheter som på grunnlag av
hovedaktiviteten klassifiseres under en
bestemt kode i standarden den samlede
produksjon av bestemte produkter innenfor
en ensartet gruppe, fordi de samme
produkter kan fremstilles som
sekundæraktiviteter i bransjeenheter som
hører inn under en annen kode i
standarden.

3. Foretakenes internregnskaper (f.eks.
profitt- eller kostnadssentre) har ofte
utviklet seg etter kriterier som ligger tett
opp til aktivitetsbegrepet. Slike intern-
regnskaper gjør det mulig å fremskaffe
opplysninger om bransjeenheter slik at
disse kan observeres.

4. Et foretaks samlede kostnader til hjelpe-
aktiviteter må fordeles på primær- og
sekundæraktiviteter og dermed på de
bransjeenheter som observeres innenfor
foretaket.

E. Homogen produksjonsenhet

Den homogene produksjonsenhet kjennetegnes
av en enkelt aktivitet som identifiseres ved
homogene innsatsprodukter, en produksjons-
prosess og produkter. Innsatsproduktene og
produktene som produseres kjennetegnes ved
sine fysiske egenskaper, bearbeidingsgrad og
den produksjonsteknikk som er benyttet, med
henvisning til en produktnomenklatur. Den
homogene produksjonsenhet kan tilsvare en
institusjonell enhet eller en del av en slik
enhet; derimot kan den aldri tilhøre to ulike
institusjonelle enheter.

Forklarende tekst

1. For å få en nøyaktig analyse av
produksjonsprosessen har Det europeiske
nasjonalregnskapssystem tatt i bruk
homogene produksjonsenheter som gjør
det mulig å studere de teknisk-økonomiske
forbindelser. Disse analyseenhetene, som
særlig brukes til kryssløpstabeller, kan som
regel ikke observeres direkte, og i praksis
rekonstrueres de ut fra innsamlede opp-
lysninger om observasjonsenhetene.

2. De fleste observasjonsenheter deltar i flere
ulike aktiviteter samtidig. De utøver

eventuelt en primæraktivitet, noen
sekundæraktiviteter, dvs. aktiviteter som
tilhører andre bransjer, og noen hjelpe-
aktiviteter, f.eks. administrasjon, innkjøp,
distribusjon, lagring, reparasjoner osv.
Dersom en observasjonsenhet utøver en
primæraktivitet og en eller flere
sekundæraktiviteter, deles den inn i det
tilsvarende antall homogene produk-
sjonsenheter, og sekundæraktivitetene
klassifiseres under andre koder i standarde
enn primæraktiviteten. Derimot skilles ikke
hjelpeaktivitetene i observasjonsenheten ut
fra de primæraktiviteter eller sekundær-
aktiviteter de betjener.

3. Den homogene produksjonsenhet defineres
uavhengig av hvor aktiviteten utøves. I ISIC
Rev. 3 er "den homogene produksjonsenhet
definert på en slik måte at den tilsvarer "de
lokale homogene produksjonsenhet". Pkt.
112 i innledningen til ISIC Rev. 3 er derfor
betinget av pkt. 104.

F. Lokal enhet

Den lokale enhet er et foretak eller en del av et
foretak (f.eks. verksted, fabrikk, butikk, kontor
gruve, lager) som ligger på et sted som kan
identifiseres geografisk. På eller fra dette stede
utøves det økonomisk aktivitet som, med visse
unntak, sysselsetter en eller flere personer
(eventuelt på deltid) for ett og samme foretak.

Forklarende tekst

1. Dersom en person arbeider på flere steder
(vedlikehold eller tilsyn) eller arbeider
hjemme, anses den lokale enhet som det
sted vedkommende mottar sine instrukser
fra og der arbeidet organiseres. Det ma van
mulig å angi hvor mange som er sysselsatt
ved hver lokal enhet. Alle juridiske enheter
som fungerer som det juridiske grunnlag fo
et foretak eller en del av et foretak ma
imidlertid ha en lokal enhet som
forretningskontor selv om ingen arbeider
der. En lokal enhet kan også omfatte bare
hjelpeaktiviteter.

2. Et sted som kan identifiseres geografisk må
tolkes strengt. to enheter som tilhører
samme foretak men ligger på forskjellige
steder (selv innenfor det minste administra
tive område i en medlemsstat), må anses
som to lokale enheter. En enkelt lokal enhe
kan imidlertid strekke seg over flere tilst0-
tende administrative områder. I slike
tilfeller er postadressen avgjørende.
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3. Enhetens grenser bestemmes av tomtens
grenser, noe som betyr at for eksempel en
offentlig vei som går over tomten, ikke
nødvendigvis får innvirkning på grense-
linjene. Definisjonen ligger tett opptil den
som er beskrevet i pkt. 101 i ISIC Rev. 3
ved at det dreier seg om en streng tolkning
av begrepet beliggenhet, men skiller seg fra
definisjonen i pkt. 102, ved at den strenge
tolkningen ikke kan variere alt etter hvilke
statistikker det dreier seg om; dessuten
anvendes vanligvis kriteriet om antall
sysselsatte personer i enheten.

4. Med hensyn til regionale regnskaper
benytter ESA REG (ESA anvendt på
regionalt plan) den samme definisjonen av
lokal enhet.

G. Lokal bransjeenhet

Lokal bransjeenhet er den del av en
bransjeenhet som tilsvarer en lokal enhet.

Forklarende tekst

1. Hver bransjeenhet må omfatte minst én
lokal bransjeenhet; bransjeenheten kan
imidlertid bestå av en gruppe av deler av
en eller flere lokale enheter. På den annen
side kan en lokal enhet under visse
omstendigheter omfatte bare en gruppe
hjelpeaktiviteter. I dette tilfelle kan den
lokale enhet klassifiseres i enda en
kategori. Dessuten må hvert foretak
omfatte minst en lokal bransjeenhet.

2. Lokal bransjeenhet tilsvarer den praktiske
definisjonen av "establishment" i pkt. 106 i
innledningen til ISIC Rev. 3.

H. Lokal homogen produksjonsenhet

Den lokale homogene produksjonsenhet er den
del av en homogen produksjonsenhet som
tilsvarer en lokal enhet.

Avsnitt iv

Supplerende forklarende tekster

A. Offentlige organer og private institusjoner uten
vinningsformål

1. Med hensyn til organer innen offentlig
forvaltning er det svært forskjellig hvilken
statistisk enhet som egner seg ved inn-
samling og bearbeiding av statistiske
opplysninger (f.eks. statlig administrasjon,

trygdeforvaltning eller kommuneforvalt-
ning for regionen, provinsen,
departementet, fylket, kommunen,
byområdet osv.). Disse ulike organer
planlegger, kontrollerer og forvalter
kollektivt finansene i de organer som hører
inn under dem (disse organene kan være
departementer, generaldirektorater,
direktorater, forskjellige kontorer osv.).
Med hensyn til type aktivitet er det
imidlertid sannsynlig at noen av disse
organene, særlig innen den lokale
forvaltning, er langt mer uensartede enn
selskapene.

2. Disse organenes aktiviteter hører ofte inn
under næringshovedområde L i NACE Rev. 1.
"Offentlig administrasjon, forsvar og trygde-
ordninger underlagt offentlig forvaltning",
men andre organer utøver hovedsakelig
aktiviteter som hører inn under andre
næringshovedområder: "Undervisning"
(næringshovedområde M), "Helse- og
sosialtjenester" (næringshovedområde N),
"Andre sosiale og personlige tjenester"
(næringshovedområde 0) og andre.

3. Når data om enheter i privat sektor skal
kombineres med data om disse innen
offentlige organer og private institusjoner
uten vinningsformål klassifisert etter type
økonomisk aktivitet, må de identifiseres og
klassifiseres ved hjelp av statistiske enheter
som tilsvarer de enheter som ligger nærmest
opp til de statistiske enheter som er definert
i den private sektor. Alle de kriterier som
benyttes i den private sektor, benyttes
derfor analogt på organene innen det
offentlige. Det samme gjelder private
institusjoner uten vinningsformål.

B. Hjelpeaktiviteter

1. En aktivitet må anses som hjelpeaktivitet
dersom den oppfyller følgende
a) den betjener bare den enhet det refereres

til; dvs. de varer eller tjenester som
produseres må ikke selges på markedet,

b) en sammenlignbar aktivitet av lignende
omfang utøves i lignende produksjons-
enheter

c) den produserer tjenester eller,
unntaksvis, ikke-varige konsumgoder
som ikke utgjør en del av enhetens
sluttprodukt (f.eks. små redskaper eller
bygningsstillaser)
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d) den inngår i enhetens løpende kostnader, dvs.
den skaper ikke bruttoinvesteringer i fast
kapital

2. Forskjellen mellom hjelpeaktivitet,
primæraktivitet og sekundæraktivitet kan
illustreres ved følgende eksempler:

produksjon av små redskaper til bruk i
enheten er en hjelpeaktivitet (oppfyller
alle kriterier)

transport for egen regning er vanligvis
en hjelpeaktivitet (oppfyller alle
kriterier)

salg av egne produkter er en hjelpe-
aktivitet fordi det som hovedregel ikke
er mulig å produsere uten salg. Dersom
det imidlertid er mulig å identifisere et
detaljsalgssted innenfor et produksjons-
foretak (direkte salg til endelig
forbruker), som f.eks. kan være en lokal
enhet, kan dette salgsstedet, unntaksvis
og for visse analyser, anses som en
bransjeenhet. Denne observasjonsen-
heten blir da gjenstand for en dobbelt-
klassifisering, dvs. ut fra den aktivitet
(primær- eller sekundæraktivitet) den
utøver innenfor foretaket og ut fra dens
egen aktivitet (detaljhandel).

3. Hovedregelen er at ettersom
produksjonsprosesser vanligvis ikke kan
gjennomføres uten hjelpeaktiviteter, må
disse aktivitetene ikke skilles ut som
særskilte enheter, selv om det føres atskilte
regnskaper. Videre tas det ikke hensyn til
hjelpeaktiviteten ved klassifiseringen av
aktivitetene i den enhet som hjelpeaktivi-
tetene hører inn under. Det beste
eksempelet på en enhet som utøver hjelpe-
aktiviteter, er den sentrale administrative
avdeling eller "forretningskontoret".

4. Under henvisning til definisjonen i nr. 1 må
følgende aktiviteter ikke anses som
hjelpeaktiviteter:

a) produksjon av varer eller utført arbeid
som danner en del av investeringene i
fast kapital. Dette gjelder særlig bygge-
arbeider for egen regning. Dette er i
samsvar med metoden som benyttes i
NACE Rev. 1, der enheter som utfører
byggearbeider for egen regning klassi-
fiseres under bygge- og anleggsvirksom-
het dersom det finnes tilgjengelige data
om dette

b) produksjon som for en stor del går til
salg, selv om det inngår som produkt-
innsats i primær- eller sekundæraktivi-
teten

c) produksjon av varer som senere inngår
som 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), uansett om
energien forbrukes i sin helhet i primær-
eller sekundæraktiviteten eller ikke

e) innkjøp av varer til videresalg i uendret
stand

forskning og utvikling. Disse aktiviteter
er ikke særlig utbredt og produserer ikke
tjenester som brukes i den løpende
produksjon. Dersom det finnes atskilte
data, skal de i alle disse tilfeller klassifi-
seres som særskilte aktiviteter og dermed
anses som bransjeenheter.

5. Dersom hjelpeaktiviteter utføres for bare en
enkelt enhet, utgjør disse aktiviteter og de
ressurser de bruker en integrert del av
denne enhetens aktiviteter og ressurser.
Dersom den statistiske enhetens aktiviteter
og de tilsvarende hjelpeaktiviteter ikke
utøves innenfor samme geografiske område
(definert ut fra de geografiske områder som
benyttes i statistiske undersøkelser), kan det
være hensiktsmessig å samle inn særskilte
tilleggsopplysninger om disse enheter for de
kategorier av data som skal klassifiseres
etter geografiske områder, selv om enhetene
utøver bare hjelpeaktiviteter.

6. Dersom hjelpeaktivitetene utøves hoved-
sakelig for to eller flere bransjeenheter, må
kostnadene til disse hjelpeaktiviteter for-
deles på alle de bransjeenheter de betjener.
Dersom det foreligger data om hvor stor del
av kostnadene som kan tilbakeføres til hver
av disse særskilte aktiviteter, må kostnadene
til hjelpeaktiviteten fordeles på primær-
aktiviteten og sekundæraktiviteten i forhold
til produksjonsverdien minus kostnader til
produktinnsats, bortsett fra kostnadene til
selve hjelpeaktivitetene. Dersom det viser
seg at denne metoden er for vanskelig i

120



Vorges offisielle statistkk	 Standard for naeringsgruppering

praksis, kan kostnaden til hjelpeaktiviteten
Fordeles i forhold til produksjonsverdien.

7. Dersom hjelpeaktivitetene er organisert på
en slik måte at de betjener to eller flere
enheter i foretak som omfatter flere
enheter, kan de utgjøre en gruppe hjelpe-
aktiviteter på et særskilt sted. På samme
mate som det kan være hensiktsmessig 5.
dekke visse aktiviteter fullstendig selv om
de utøves uavhengig eller av enheter som
utøver bare hjelpeaktiviteter (f.eks.
databehandling), kan det i dette tilfelle
være hensiktsmessig å foreta supplerende
klassifiseringer. For dette formal kan disse
hjelpeaktiviteter klassifiseres etter deres
egne aktiviteter i tillegg til at de blir
klassifisert etter aktiviteten i den enhet de
tilhører.

8. Det kan forekomme at en aktivitet begynner
som hjelpeaktivitet, men senere begynner å yte
tjenester for salg til andre enheter. En slik
aktivitet kan utvikle seg slik at den opphører å
være en hjelpeaktivitet, og ma derfor anses som
en av primær- eller sekundæraktivitetene i en
enhet. Den eneste mate 5. avgjøre hvorvidt en
aktivitet skal anses som en hjelpeaktivitet eller
som en primær- eller sekundæraktivitet, er å
vurdere hvilken rolle den spiller i foretaket som
helhet.

C. Oversiktstabell etter aktivitet og sted

Ett eller flere steder 	 Ett sted

En eller flere aktiviteter	 Foretak
	

Lokal enhet
Institusjonell enhet

En aktivitet
	

Bransjeenhet
	

Lokal bransjeenhet
Homogen produksjonsenhet Lokal homogen produksjonsenhet
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Stikkordsregister Vedlegg 4
Annex 4

A
Acetylsalicylsyre, prod 	
Acryl, prod 	
Administrasjon, skatte-, kommunal

skole-, kommunal 	
-, sosial, kommunal 	
-, teknisk, kommunal 	

økonomisk, kommunal 	
Administrasjonsdepartementet . .
Adopsjonsorganisasjoner 	
Adressedatabaser, drift 	
Adresseringsmaskiner, prod 	
Adressesalg 	
Aducergods, prod 	
Advokatvirksomhet 	
Aerosolflasker, påfylling 	
Agenturhandel 	

bredt vareutvalg 	
kunstgjødsel 	
motorkjøretøyer 	

-, motorsykler 	
-, spesialisert vareutv. ellers 	
Airconditionanlegg, install.
-, rep 	
Akkumulatorer, prod 	
Aksjefond 	
Aksjemekling 	
Aksler, jernbanevogner, prod 	
-, maskiner, prod 	

motorkjøretøyer, prod 	
Aktuarer, forsikring 	
Akvarieforretninger 	
Alarmutstyr, prod 	
Aldehyder, prod 	
Alkaliemetaller, prod. 	
Alkoholer, organiske, prod. 	
Alkoholfrie drikkevarer, prod. 	
Alkoholikeranstalter 	
Allmennpraktiserende leger 	
Alminnelige somatiske sykehus . .
Aluminium, bryting 	

halvfabr., prod 	
-, primær, prod 	
-, sekundær, prod 	
Ambassader, norske i utlandet . .
-, utenlandske i Norge 	
Ambolter, prod 	
Ammoniakk, prod 	
Ammoniumklorid, prod 	
Ammunisjon, prod 	
Animalske fettstoffer, spiselige,
raffinering 	
Animalske oljer, ikke-spiselige,
prod 	
Anker, prod 	
Anleggsarbeid, oppmåling 	
-, under vann 	
Anleggsentreprenører 	
Anleggsgartnerier 	
Annonseblader, distribusjon 	
-, forlegging 	
Anorakker, prod 	
Ansiktsmassasje 	
Ansvarsforsikring 	
Antenneanlegg, install 	
-, rep. 	
Antenner, butikkh 	

-, prod 	
24.410 	 Antibiotika, prod 	
24.160 	 Antifrostvæsker, prod 	
75.110 	 Antikviteter, avsyring 	
75.120 	 -, butikkh 	
75.120 	 -, engrosh 	
75.130 	 Apotekvarer, butikkh. 	
75.110 	 -, engrosh 	
75.110 	 Apparater, elektr. oppvarm., prod.
85.328 	 -, elektriske, utleie 	
72.400 	 elektrodiagnostiske, prod 	
30.010 	 fotografiske lab , prod. 	
74.830 	 fysiske analyser, prod 	
27.510 	 -, geofysikk, prod. 	
74.110 	 -, hush., elektr., prod 	
74.820 	 -, hush ikke-elektr., prod 	
51.1 	 kjemiske analyser, prod 	
51.190 	kornbehandling, prod 	
51.120 	 massasje, prod 	
50.301 	 medisinsk bruk, prod 	
50.401 	 meteorologi, prod 	
51.180 	 måle-, prod 	
45.330 	 respirasjons-, prod 	
45.330 	 røntgen-, prod 	
31.400 	 steriliserings-, prod. 	
65.231 	 telefaks-, prod 	
67.120 	 telefonsvare-, prod 	
35.201 	 tidskontroll, prod 	
29.140 	tidsmåling, prod 	
34.300 	 -, video, prod 	
67.200 	 Arbeidsformidling, offentlig 	
52.489 	 -, privat 	
31.620 	 Arbeidsforskningsinstituttet 	
24.140 	 Arbeidsgiverorganisasjoner 	
24.139 	 Arbeidskraft, utleie 	
24.140 	 Arbeidsmarkedsbedrifter 	
15.980 	 Arbeidsplattformer, montering
85.313 	-, riving 	
85.121 	-, utleie m/personell 	
85.111 	 -, utleie u/personell 	
13.200 	 Arbeidsretten 	
27.422 	 Arbeidstakerorganisasjoner 	
27.421 	 Arbeidstilsynet 	
27.421 	Arbeidstøy, prod 	
75.210 	 Arealplanlegging, offentlig 	
99.000 	 Arkitekter, hage-
28.620 	 -, landskaps-
24.150 	 Arkitektvirksomhet 	
24.150 	 Arkiver 	
29.600 	 Armatur, elektr., install 	

Artikler, optiske, prod 	
15.130 	 -, ortopediske, butikkh 	

-, sports-, prod 	
15.419 	 Asbest, prod 	
28.750 	 -, utvinning 	
7,4.203 	 Asfalt, legging 	
45.212 	 -, naturlig, utvinning 	
45 	 -, prod 	
01.410 	Asfaltpapp, prod 	
74.400 	Assurandorvirks., selvst. virks. 	
22.130 	 Astrologiske aktiviteter 	
18.220 	 Astronomisk utstyr, prod 	
93.020 	Asylsøkermottak 	
66.030 	 Atlaser, forlegging 	
45.310 	 Atletklubber 	
45.310 	 Atomavfall, bearbeiding 	
52.451 	 Attførings- og opptreningssykehus

32.300 	 Auberginer, dyrking 	  01.12
24.420 	 Auksjonærvirksomhet 	  74.840
24.660 	 Automater, billett- prod 	  30.010
36.140 	 -, foto-, drift 	  74.810
52.501 	-, salgs-, prod 	  29.240
51.472 	-, seddel-, prod 	  30.010
52.310 	 -, spille-, prod 	  36.500
51 460 	 Automatsalg 	  52.630
29.710 	 Automobilforbund 	  91.330
71 400 	 Avfall, giftig, destruksjon 	  90.000
33.100 	-, innsamling 	  90.000
33.400 	-, transport 	  90.000
33.200 	 Avfallsbeholdere, tømming 	  90.000
33.200 	Avfallskvern, hush., prod. 	  29.710
29 710 	 Avfallsprodukter, behandling 	  90.000
29.720 	-, engrosh 	  51.570
33.200 	-, fjerning 	  90.000
29.530 	 -, ikke-metallholdig, gjenbruk 	 37.200
33.100 	-, metallholdig, gjenbruk 	  37.100
33.100 	 Avisbud 	  64.120
33.200 	Aviser, engrosh 	  51.471
33.200 	Avistrykkerier 	  22.210
33.100 	 Avsyring, møbler 	  36.140
33.100
33.100 	 B
32.200 	Babytøy, prod    18.240
32.200 	Babyutstyr, butikkh 	  52.483
33.500 	 Bacon, utsmelting 	  15.130
33.500 	 Badekar, keramisk, prod 	  26.220
32.300 	-, metall, prod 	  28.750
74.501 	-, plast, prod 	  25.230
74.501 	 Badesalt, prod 	  24.520
73.200 	Badetøy, butikkh 	  52.420
91.110 	 -, prod  	 18.240
74.502 	 Bajonetter, prod. 	  28.750
85.329 	 Bakerier 	  15.810
45.250 	Bakerimaskiner, prod 	  29.530
45.250 	Bakeriovner, prod 	  29.530
45.250 	 Bakverk, ferskt, prod 	  15.810
71 320 	 -, konservert, prod 	  15.820
75.130 	Balata, prod 	  24.170
91.200 	 Baljer, plast, prod. 	  25.240
75.130 	-, tre, prod 	  20.400
18.210 	Baller, sport, prod 	  36.400
75 130 	Ballettoppførelse 	  92.310
74.201 	 Ballonger, plast 	  25.220
74.201 	 Bandasje, prod 	  24.420
74.201 	 Bandasjister 	  33.100
92.510 	 Banematr. montert, metall, prod. 	 28.750
45.310 	 Banker, forretnings- 	  65.120
33.400 	-, spare- 	  65.120
52.320 	 Bannere, prod 	  17.409
36.400 	 Barberblader, prod 	  28.610
26.820 	Barberhovler, prod 	  28.610
14.500 	Barbermaskiner, elektr., prod. 	  29.710
45.230 	-, rep 	  52.720
14.500 	 Barer 	  55.400
23.200 	-, is- 	  55.302
26.820 	-, kaffe- 	  55.400
67.200 	 Barne- og ungdomspsyk. institusj. 	 85.117
93.050 	Barne- og ungdomsskoler 	  80.102
33.400 	 Barnehager 	  85.321
85.329 	 Barnehjem 	  85.311
22 110 	 Barnemat, prod. 	  15.880
92.620 	 Barneombudet 	  75.120
23.300 	 Barneskoler 	  80.102
85.112 	 Barnetøy, butikkh 	  52.420
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Barnevogner, butikkh 	
engrosh 	

-, prod 	
Barometre, prod. 	
Baser, uorganiske, prod 	
Basiskjemikalier, prod 	
Basisplast, prod 	
Bastfibre, prod 	
Batterier, prod 	
Bedriftshelsetjeneste 	
Bedriftsrådgivning 	
Befalsskoler 	
Begravelsesbyrå 	
Begre, papp, prod 	
Beholdere, cellulosesem., prod. . . .
-, gass, prod 	
-, glass, prod 	
-, metall over 300 liter, prod 	
-, papir, prod 	

plast, prod 	
Bek, prod 	
Bekkoks, prod 	
Bekledning, agenturh 	

designvirksomhet 	
engrosh 	

Bekledningsartikler, butikkh 	
-, imitert lær, prod 	
-, lær, prod 	

pelsskinn, prod 	
utleie 	

Bekledningsindustri 	
Belter, kirurgiske, prod 	
-, prod. ellers 	
Belysning, gate-, prod 	
-, juletre-, prod 	

utendørs-, prod 	
Belysningsanl., trafikk, install
-, trafikk, rep 	
Belysningsarmatur, prod 	
Belysningsutstyr, butikkh 	

engrosh 	
postordreh. 	

Benmelsfabrikker 	
Bensin, engrosh 	
-, prod 	

sevicestasjoner 	
Bensinmålere, prod 	
Benskinner, prod 	
Beredning, pelsskinn 	
Bergvesenet 	
Beskjæring, trær og busker 	
Beskyttelsesbriller, prod 	
Beslag, bygninger, metall, prod. . .

engrosh 	
kjøretøyer, metall, prod 	

-, møbler, metall, prod.
-, metier, plast, prod 	
Bestikk, metall, prod 	
-, plast, prod 	
Betong, ferdigblandet, prod 	

ildfast, prod. 	
Betongelementer, prod 	
Betongfliser, prod 	
Betongprodukter, prod 	
Biavl 	
Biblioteker, folke-
-, forsknings-
Bideter, keramiske, prod. 	
Bijouterivarer, butikkh 	

engrosh 	
-, prod 	
Bildende kunstnere 	

52.483 	 Bilelektrikere 	
51.477 	 Biler, detaljh 	
36.630 	 engrosh 	
33.200 	 godsbefordring, prod 	
24.139 	 klargjøring 	
24.1 	opphogging 	
24.160 	-, prod 	
17.170 	 -, rep 	
31.400 	 reservedeler, detaljh 	
85.145 	 reservedeler, engrosh. 	
74.140 	 -, rustbeskyttelse 	
80 220 	 -, utstyr, detaljh 	
93.030 	utstyr, engrosh 	
21.220 	 -, vask/polering 	
26.650 	 Bilhorn, prod 	
28.210 	 Biljardbord, prod 	
26.130 	 Billakkering 	
28.210 	 Billedhuggere 	
21 210 	 Billedomformerrør, prod 	
25.220 	 Billedrør, prod 	
24.140 	 Billettautomater, prod 	
24.140 	 Bilopphogging 	
51.160 	 Bilradioer, butikkh. 	
74.840 	-, engrosh 	
51 421 	 -, reparasjon 	
52.420 	Bilrekvisita, detaljh 	
18.100 	 -, engrosh 	
18.100 	 Bilruter, montering 	
1 8.300 	-, reparasjon 	
71 400 	 -, utskifting 	
18 	 Bilseter, prod 	
33 100 	 Bilteknisk konsulentvirks 	
18.240 	Bilutleie. 	
31 500 	 Binders, prod 	
31,500 	Biogass, prod 	
31 500 	 Bispedømmene 	
45.340 	Bivoks, prod 	
45.340 	 Bjelker, tre, prod 	
31 500 	 Blader, engrosh 	
52.441 	-, postordreh 	
51.431 	-, trykking 	
52 613 	 Bladkiosker 	
15 110 	 Bladkompaniet 	
51.510 	 Blandemaskiner, kornbeh., prod
23.200 	 Blanketter, forlegging 	
50.500 	Bleier, papir, prod 	
33.200 	Blekk, prod 	
33 100 	 Blikkenslagerarbeid 	
18.300 	 Blodpølser, prod. 	
75.130 	 Blomster, butikkh 	
01.410 	-, dyrking 	
33.400 	-, engrosh 	
28.630 	 -, kunstige, prod 	
51 540 	 Blomsterfrø, engrosh. 	
28.630 	 Blomsterløk, dyrking 	
28.630 	 -, engrosh 	
25.240 	 Blonder, prod 	
28.610 	Bluser, prod 	
25.240 	 Bly, bryting 	
26.630 	 -, prod
26.260 	 Blyanter, prod 	
26.610 	 Blyantspissere, prod 	
26.610 	Bløtdyr, fangst 	
26.6 	konservering 	
01 250 	 Bleftdyrprodukter, prod 	
92.510 	 Blåseinstrumenter, prod 	
92.510 	 Bodybuildingklubber 	
26.220 	 Boggier, jernbanevogner, prod. . . .
52.330 	Bok-/papirhandlere 	
51 479 	 Bokantikvariater 	
36 610 	 Bokbinderier 	
92.310 	Bokføringsvirksomhet 	

50.200 	 Boksearenaer, drift 	  92.610
50.102 	 Bokseklubber 	  92.620
50.101 	 Bokser, metall, prod 	  28.720
34.100 	 Bokseåpnere, elektr. hush.bruk,
50.200 	 prod 	  29.710
51 570 	 Bokstaver, metall, prod 	  28.750
34.100 	 Boktrykkerier 	  22.220
50.200 	Boligbyggelag 	  70.111
50.302 	 Boligtekstiler, butikkh 	  52.449
50.301 	 Bolter, prod. 	  28.740
50.200 	 Bomstasjoner, drift 	  63.213
50.302 	Bomullsolje, rå, prod 	  15.419
50.301 	Bor, utskiftelige, prod 	  28.620
50.200 	Bord, prod 	  36.140
31.610 	Bordvin, prod.  	 15.930
36.500 	 Borerigger, innredning 	  35.115
50.200 	-, install.  	 35.115
92.310 	-, utleie u/personell 	  71.340
32.100 	 Boreskip, kontraktbasis 	  11.200
32.100 	Borettslag 	  70.201
30.010 	 Boretårn, montering 	  11.200
51.570 	 Boring, metailemner, kontraktbasis 	  28.520
52.451 	-, prod.-, kontraktbasis  	 11.200
50.301 	 -, prove-, kontraktbasis 	  11.200
52.720 	 Botaniske hager 	  92.530
50.302 	 Bowlingbaner, autom. utstyr, prod. 	  36.500
50.301 	 -, drift 	  92.610
50.200 	 Bowlingklubber 	  92.620
50.200 	 Brandy, prod 	  15.910
50.200 	 Brannalarmer, elektr., prod 	  31.620
36.110 	-, install  	 45.310
74.209 	-, rep 	  45.310
71 100 	 Brannforsikring 	  66.030
28.750 	 Brannslanger, prod . 	  17.540
40.200 	 Brannslokkingsapp., prod 	  29.240
75.120 	 Brannvesen 	  75.250
01.250 	 Bredt vareutvalg, nærings- og
20.302 	nytelsesmidl , butikkh 	  52.110
51.471 	 Bredt vareutvalg, postordreh 	  52.611
52.615 	 Bredt vareutvalg ellers, butikkh. 	 52.120
22.220 	 Bremser, jernbanevogner, prod. 	 35.201
52.472 	 -, motorkjøretøyer, prod 	  34.300
63.120 	 -, prod. 	  31.620
29.530 	 Brennevin, butikkh 	  52.251
22.150 	-, engrosh 	  51.341
21.220 	 Brennstofftanker, fly, prod 	  35.300
24.660 	 Brensel, agenturh 	  51.120
45.221 	 -, engrosh 	  51.510
15.130 	 -, fast, hush.bruk, butikkh 	  52.489
52.484 	 -, prod. 	  23.200
01.12 	Brenselolje, prod 	  23.200
51.220 	 Brenselsgasser, prod 	  23.200
36.630 	 Brevordner, papp, prod 	  21.230
51.210 	 plast, prod 	  25.240
01.12 	 Brevpapir, prod 	  21.230
51 210 	 Brevsorteringsmaskiner, prod 	  30.010
17.540 	 Brilleglass, prod 	•	 33.400
18.230 	 Brilleinnfatninger, prod 	  33.400
13.200 	 Briller, butikkh  	 52.481
27.430 	 Broderier, butikkh 	  52.410
36.630 	 -, prod. 	  17.540
30.010 	 Brokkbind, prod. 	  33.100
05 011 	 Brolegging 	  45.250
15.202 	 Brosjyrer, forlegging 	  22.110
15.202 	 -, trykking 	  22.220
36.300 	 Brostein, bearb 	  26.700
92.620 	 Bruer, anlegg 	  45.212
35.201 	 -, betalings-, drift . .  	 63.213
52.471 	-, rådg. ingeniørvirk 	  74.202
52.509 	 Brukskunst, butikkh. 	  52.489
22.230 	 Brunkull, bryting  	 10.200
74.121 	 Brunkulltjære, prod 	  23.100
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Bryggerier, øl 	
Bryteklubber 	
Brytere, elektriske, prod 	
Brød, butikkh. u/eget bakeri 	

engrosh 	
-, prod. 	
Brodristere, elektr., prod 	
Brønnboring 	
Bronnøysundregistrene 	
Budtjenester 	
Buffere, prod 	
Bukser, butikkh 	
-, prod 	
Buljong, prod 	
Bulldozere, prod 	

m/forer, utleie 	
Busser, prod 	
Busstasjoner, drift 	
Butikkhandel, ikke motorkj.toyer .
Butikkmøbler, prod 	
Butikkutstyr, engrosh 	
Butikkvekter, prod 	
Byfogdembetene 	
Bygg, dyrking 	
Byggearbeider, oppmålinger 	
Byggeentreprenører 	
Byggematerialer, agenturh . 	
-, betong, prod 	

engrosh 	
-, gips, prod 	
-, stein, ferdigbearbeiding 	
Byggesett, leketøy, prod 	
Byggeteknisk konsulentvirks 	
Byggevarehus 	
Byggevarer, agenturh 	
Bygginstallasjonsvirks 	
Bygninger, desinfeksjon 	

historiske 	
oppføring 	

-, prefabrikerte i tre, prod
-, restaurering 	

riving 	
-, time-share, drift 	
, vedlikehold 	

Bygningsarkitekter 	
Bygningsartikler, metall, prod 	
-, plast, prod 	
-, tre, prod 	
Bygningsbeslag, plast, prod 	
Bygningsdeler, innsetting 	
Bygningselementer, prod 	
Bygningskonstruksjon 	
Bygningsskjeletter av metall, prod.
Bygningssnekkere 	
Bygningsstein, betong, prod 	
-, bryting 	

butikkh. 	
Byplanlegging 	
Byråer, ekteskaps-
-, kontakt-
-, nyhets-
-, presse-
Bysteholdere, prod. 	
Bær, dyrking 	
Bæreposer, papir, prod 	
-, plast, prod 	
Boker, brukte, butikkh 	

butikkh. 	
engrosh 	
forlegging 	
porstordreh 	

-, trykking 	

1 5.960 	-, utlån, folkebiblioteker 	
92.620 	-, utlån, forskningsbiblioteker
31.200 	 Bølgepapp, prod 	
52.241 	Bølgeplater, cellulosesement, prod
51 390 	 Bonner, dyrking 	
15.810 	 Borsmeklervirksomhet 	
29.710 	 Børstefabrikker 	
45.250 	 Borster, elektr., prod 	
75.140 	 -, ikke-elektr., prod 	
64.120 	 -, butikkh 	
28.750 	 Batter, tre, prod 	
52.420 	 Bånd, flettede, prod 	
18.220 	 -, vevde, prod 	
15.890 	 Båndopptakere, magnetiske, prod
29.520 	 Båter, agenturh. 	
45.500 	 -, under 100 br.tonn, bygging
34.100 	 -, under 100 br.tonn rep 	
63.219 	Båtpropeller, prod 	
52
36.120 	 C
51.650 	Camelback, prod 	
29.240 	 Campingbiler, detaljh. 	
75.230 	 -, engrosh 	
01.110 	 -, prod 	
74.202 	 Campingplasser, drift 	
45.211 	 Campingutstyr, butikkh. 	
51.130 	-, engrosh 	
26.610 	 Campingvogner, detaljh 	
51.53 	engrosh 	
26.620 	 prod 	
26.700 	 utleie 	
36.500 	 -, vinteroppbevaring 	
74.202 	 Caravaner, prod 	
52.461 	 Casinoer 	
51 130 	 Cateringvirksomhet 	
45.3 	 CD, butikkh 	
74.700 	 -, engrosh 	
92.520 	 -, forlegging 	
45.211 	 -, reprod 	
20.301 	 CD-spillere, butikkh 	
45.211 	-, engrosh 	
45.110 	-, prod 	
70.202 	 -, rep 	
45.211 	 Cellulose, prod 	
74.201 	 Cellulosederivater 	
28.110 	 Cellulosesement, prod 	
25.230 	 Cellulosevatt, prod 	
20.302 	 Cerebral paresehjem 	
25.230 	 Cerebral paresesykehus 	
45.420 	 Champignon, dyrking 	
20.301 	 Charterflyging 	
74.202 	 Chassiser med motor, prod. 	
28.110 	 Chenillestoffer, prod 	
45.420 	 Cisterner, prod. 	
26.610 	 Cola, prod 	
14,110 	 Containere, avfall, hush., utleie
52.469 	-, rengjøring 	
74.201 	 -, transport, utleie 	
93.050 	 Couscous, prod. 	
93.050 	 Crown corks, prod 	
92.400
52.400 	 D
18.230 	 Daginstitusjoner, barn 	
01.130 	 Dagsenter for eldre 	
21.210 	-, handicappede 	
25.220 	 Damanlegg, bygging 	
52.509 	Dampforsyning 	
52.471 	 Dampkjeler, prod. 	
51 471 	 Danselærere 	
22.110 	 Danseskoler 	
52.615 	 Databaseverter og -formidlere 	
22.220 	 Databehandling 	

	92.510	 Datamaskiner, vedlikeh. og rep. . . . 72.500

	

92.510 	 Datapapir, prod 	  21.230

	

21.210 	 Datatilsynet  	 75.110
	26.650 	Datostempler, prod 	  36.630

	

01.12 	 Defrostere, elektr., kj.tøyer, prod. .  	 31.610

	

67.120 	 Deig, brod/kaker, prod 	  15.810

	

36.620 	 Deigeltemaskiner, prod 	  29.530
	29.710	 Dekk, gummi, prod. 	  25.110

	

36.620 	 Dekkservice 	  50.200
	52.489 	Dekoratørvirksomhet 	  74.400
	20.400	 Delikatesser, butikkh 	  52.279

	

17.540 	 Demr'.inger, anlegg 	  45.212

	

17.540 	 Den norske stats husbank 	  65.220

	

32.300 	 Dentallaboratorier 	  33.100

	

51.140 	 Deodoranter, prod 	  24.520
	35.113	 Departementer 	  75
	35.113 	-, administrasjons- 	 75.110
	28.750 	-, barne- og familie- 	  75.120

-, finans- og toll-  	 75.110
fiskeri- 	 75.130

	

25.110 	 forsvars- 	  75.220

	

50.102 	 -, justis- 	 75.110

	

50.101 	 -, kirke-, utdanning- og forskn.- 	 75.120
	34.100 	-, kommunal- og arbeids- 	  75.110
	55.220 	kultur- 	 75.120

	

52.489 	 -, landbruks- 	  75.130

	

51.477 	 miljøvern- 	  75.120

	

50.102 	 -, nærings- og energi- 	  75.130

	

50.101 	 samferdsels- 	  75.130

	

34.200 	 -, sosial-  	 75.120

	

71.210 	 -, utenriks- 	 75.210
	63.219	 Design, industrielt 	  74.840
	34.200 	Designvirksomhet, motevarer 	  74.840

	

92.710 	 -, sølwarer 	  74.840

	

55.520 	 -, varer, hush bruk 	  74.840

	

52.452 	 Desinfeksjonsmidler, prod. 	  24.200
	51.434	 Desinfisering og skadedyrbekj 	 74.700.

	

22.140 	 Desktopdesign 	  22.240

	

22.310 	 Destillasjonsutstyr, industri, prod. . 	 29.240
	52.451 	Det Kongelige Hus 	  75.110
	51.433	 Det norske meteorologiske institutt 	 73.100

	

32.300 	 Detektiv-/overvåkningsvirks 	  74.600

	

52.720 	 Detonatorer, elektr., prod 	  31.620

	

24.160 	 Diabetikermatvarer, prod 	  15.880
	24.160	 Diakonhjemmets Høgskolesenter . 	 80.309

	

26.650 	 Diamanter, forarbeiding 	  36.220
	21.120	 Diapositiver, montering 	  74.810
	85.113	 Dieselolje, engrosh  	 51.510

	

85.112 	 -, prod 	  23.200

	

01.122 	 -, servicestasjoner 	  50.500

	

62.200 	 Diettmat, prod 	  15.880.
	34.100	 Digler, ildfaste keramiske, prod. . . 	 26.260

	

17.210 	 Dioder, prod 	  32.100
	28.210 	Direktorater 	  75

	

15.980 	 Disker, butikker, prod 	  36.120

	

90.000 	 Disketter, uinnspilte, prod 	  24.650.
	74.700	 Diskoteker 	  55

	

71.210 	 Distribusjon, annonseblad 	  74.400

	

15.850 	 -, distriktsblad 	  74.400

	

28.720 	 -, reklamemateriale 	  74.400
vareprøver 	  74.400

Distribusjonssentraler, aviser 	  63.409

	

85.321 	 -, ukeblader 	  63.409

	

85.325 	 Distriktsblad, forlegging 	  22.130
	85.325 	Distriktshøgskoler 	  80.302

	

45.240 	 Dokumentarfilm, innspilling 	  92.110

	

40.300 	 Dommere, profesjonelle, sport 	 92.620

	

28.300 	 Domstoler 	  75.230

	

92.340 	 Drakter, prod 	  18.220

	

92.340 	 Dregger, prod 	  28.750

	

72.400 	 Dreieskiver, metall, prod 	  28.750
28.520

	

72.300 	 Dreiing av metallemner
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Drenering 	
Dreneringsrør, prod 	
Dresser, prod 	
Dressiner, prod 	
Drikkebegre, plast, prod 	
Drikkeglass, prod 	
Drikkevarer, engrosh. 	
-, prod 	
-, tapping på flasker, særsk.virks.
Drivremmer, gummi, prod 	

laer, prod 	
-, plast, prod 	

tekstilstoffer, prod. 	
Drivstoff, agenturh 	

detaljh 	
engrosh 	

-, prod 	
-, servicestasjoner 	
Drops, engrosh 	
-, prod 	
Drosjebiltransport 	
Duggfjernere, elektr. (kjøretøyer),

prod 	
Duker, papir, prod 	
-, plast, prod 	
Dukketeatre 	
Dummier, utarbeiding 	
Dun, prod 	
Duplikatorer, prod 	
Dykkervirksomhet 	
Dynamoer, sykler, prod 	
Dyner, butikkh 	
-, prod 	
Dyr, levende, agenturh 	

levende, engrosh 	
Dyrehandel, butikkh. 	
Dyrehospitaler 	
Dyreparker 	
Dyrepensjonater 	
Dyrevernforeninger 	
Dyrleger 	
Dyser, ildfaste keram. prod 	
Dorer, bygg, montering 	
-, fly, prod 	
-, jern, prod 	
-, karosserier, prod 	

metall, prod 	
-, pansrede, prod 	
-, plast, prod 	
-, tre, prod. 	
Dørrammer, jern/metall, prod. 	
Dørsalg 	

E
EDB-anlegg, rep. og vedlikeh 	
EDB-maskiner, engrosh 	
-, prod. 	
-, utleie 	
EDB-media, reprod. 	
EDB-progr., ferdige, engrosh 	
EDB-servicebyråer 	
EDB-utstyr, butikkh 	

engrosh 	
-, prod 	
Eddik, prod 	
Edelmetaller, prod. 	
Edelstener, bearb., prod. . .
Edle metaller, engrosh. 	
EF
Egg, engrosh 	
Eggepulver, prod. 	
Eggkartonger, prod. 	

45.110 	 Eggproduksjon 	
26.400 	 Eggprodukter, engrosh 	
18.220 	 Eiendomsforvaltning 	
35.201 	Eiendomsmeklere 	
25.240 	 Ekkolodd, prod 	
26.130 	 Ekteskapsbyråer 	
51.34 	 El-armatur, install. 	
15.9 	 -, rep 	
74.820 	 El-forsyning 	
25 130 	 El-installasjonsarbeid 	
1 9.200	El-installasjonsmateriell, engrosh
25.240 	 El-kabler, install. 	
17.540 	 -, rep 	
51.120 	 El-tepper, prod. 	
50.500 	 Elektrisitet, distribusjon 	
51.510 	 -, prod. 	
23.200 	Elektrisitetstilsynet 	
50.500 	 Elektrisk materiell, typegodkj. 	
51.360 	 Elektrisk utstyr, engrosh. 	
15.840 	 -, kjøretøyer, prod. 	
60.220 	 -, motorer, prod 	

Elektriske apparater, utleie 	
31.610 	 Elektriske skrivemaskiner, prod
21 220 	 Elektrodemasse, prod 	
25.240 	 Elektroder, kull-, prod 	
92.340 	 Elektroinnstallasjonsforr. 	
22.250 	 Elektrokardiografer, prod 	
15.120 	 Elektrolyttjern, prod 	
30.010 	 Elektromagneter, prod 	
63.223 	 Elektromotorer, engrosh 	
31.610 	 -, prod 	
52.449 	 Elektronblitzapparater, prod 	
1 7.401 	Elektronikkindustri 	
51.110 	 Elektroniske komponenter, engrosh
51.230 	 Elektroniske kretsløp, prod. 	
52.489 	 Elektroniske spill, prod 	
85.200 	 Elektronror, prod. 	
92.530 	Eltemaskiner, smør/ost, prod 	
01.420 	 Emaljemaling, prod 	
91 330 	 Emballasje, bølgepapp, prod 	
85.200 	-, glass, prod. 	
26.260 	 -, tre, prod 	
45.420 	Emballasjeartikler, engrosh 	
35.300 	 Emballeringsmaskiner, prod 	
28.120 	 Emblemer, tekstil, prod 	
34.300 	 Ender, avl 	
28.120 	 Endoskoper, prod 	
28.750 	Energibesparing, rådgiv.ing.virks.
25.230 	Energikonsulenter 	
20.302 	Entreprenorer,anleggs- 	
28.120 	 jordarbeids- 	
52.630 	-, nedrivings-

Enzymer, prod 	
Epilepsisykehus 	

72.500 	Epileptikerhjem 	
51 640 	 Eplemost, prod 	
30.020 	 Epler, dyrking 	
71 330 	 Epoxyharpiks, prod 	
22.330 	Ernæringsprodukter, prod 	
51.640 	 Erter, dyrking 	
72.300 	 Estragon, dyrking 	
52.485 	 Esker, papp, sammenleggb., prod. .
51 640 	 -, plast, prod 	
30.020 	-, tre, prod 	
1 5.870 	Ethylalkohol, prod. 	
27.410 	 Etiketter, papir, prod 	
36.220 	 -, tekstilstoff, prod 	
51 520 	 Etikettering 	
99.000 	Etterforskning 	
51 330 	 Etterisoleringsarbeid 	
15 890 	 Ettervernshjem 	
21 250 	 Etuier, tre, prod 	

01.240 	 F
51.330 	 Fagforeninger 	  91.200
70.320 	 Fallskjermer, prod 	  17.409
70.310 	Fargebånd, prod 	  36.630
33.200 	 Fargefiltre, prod 	  33.400
93.050 	 Fargefjernere, prod 	  24.302
45.310 	 Farger, prod 	  24.301
45.310 	 Fargestoffer, prod. 	  24.120
40.101 	 Fargevarer, butikkh 	  52.463
45.310 	-, engrosh 	  51.533
51.651 	 Farging, metall 	  28.510
45.310 	 -, pelsvarer  	 18.300
45.310 	 -, tekstiler  	 17.300
29.710 	Farmasøytiske artikler, butikkh 	  52.3
40.102 	 -, glass, prod 	  26.150
40.101 	 -, gummi, prod. 	  25.130
75.130 	Farmasøytiske råvarer, prod 	  24.410
74.300 	 Fast brensel, butikkh 	  52.489
51.651 	 Fast eiendom, adm. kontraktbasis . 	 70.320
31.610 	-, kjelp, egen regning 	  70.120
31.610 	-, salg, egen regning 	  70.120
71.400 	-, utparsellering  	 70.112
30.010 	 Feltspat, utvinning 	  14.500
26.820 	 Fendere, prod 	  25.130
31 620 	 Fengselsstyret 	  75.230
45.310 	 Fengselsvesen 	  75.230
33 100 	 Fennikel, dyrking 	  01.130
27.350 	 Ferdigmat, prod 	  15.130
31.620 	Feriehusutleie 	  70.310
51 651 	 Ferje-/passasjertransport 	  61.10
31 100 	 Ferjer, bygging 	  35.11
33.400 	-, rep 	  35.11
30-33 	 Ferrofosfor, prod 	  27.100
51.65 	Ferromangan, prod 	  27.100
32.100 	 Ferskvannsfiske 	  05.013
36.500 	 Fesjå 	  74.840
32.100 	Fett, spise-, prod 	 15.430
29.530 	 Fettstoffer, animalske, engrosh. 	 51.330
24.301 	-, prod 	  15.4
21.210 	-, ikke-spiselige, prod  	 15.41
26.130 	 Fettstoffer, ikke-spiselige, engrosh. . 	 51.210
20.400 	-, raffinerte, prod 	  15.42
51 561 	 -, vegetabilske, engrosh. 	  51.330
29.240 	 Fiberduk, prod 	  17.530
17.540 	 Fiberplater, prod 	  20.200
01 240 	 Fibersement, prod 	  26.650
33.100 	 Fibre, optiske, prod 	  33.400
74.202 	 Film, fotografisk, prod 	  24.640
74.202 	 -, innspilling  	 92.110
45.212 	 -, plast, prod 	  25.210
45.110 	 Film-/videodistribusjon 	  92.120
45.110 	 Film-/videoprod 	  92.110
24.140 	Filmframvisning 	  92.130
85.112 	 Filmklubber 	  91.330
85.113 	 Filmklubbvirksomhet 	  92.130
15.980 	 Filmlaboratorier 	  92.110
01.130 	 Filmproduksjon 	  92.110
24.160 	 Filt, prod  	 17.540
15.880 	 Filtrerpapir, prod 	  21.250
01.12 	 Finansdepartementet 	  75.110
01.130 	Finansiell leasing  	 65.210
21.210 	 Finansielle holdingsselskaper,
25.220 	 bankvirksomhet 	  65.239
20.510 	 -, finansieringsvirks 	 65.239
15.920 	 -, forsikringsvirks.  	 65.239
21.250 	 Finansieringsinstitutter  	 65.220
1 7.540 	 Finansieringsselskaper 	  65.220
74.820 	Finansieringsvirksomhet 	  65
74.600 	 Finer, prod 	  20.200
45.320 	 Finpolering, metallemner, kontr. 	 28.520
85.118 	 Fisk, engrosh.  	 51.381
20.510 	 -, filetering  	 15.209
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-, konservering  	 15.209 	 Flymekling 	
-, salting  	 15.201 	 Flymotorer, prod 	
Fisk-/viltforr.  	 52.230 	 Flynavigasjonstjeneste 	
Fiskebåter, bygging  	 35 11 	 Flyplass, anleggsvirks. 	
-, rep  	 35.11 	 Flyproduksjon 	
Fiskefarse, prod  	 15.209 	 Flyteboyer, prod 	
Fiskefiletfabrikk  	 15.209 	 Flytedokker, prod 	
Fiskegarnprod 	 17.520 	 Flytransport, faste ruter 	
Fiskehermetikkfabrikk 	  15.203 	 Flyttebyråer 	
Fiskemelsfabrikk  	 15.209 	 Flyging, rute-
Fiskeoljer, ekstrahering  	 15 411 	 Flyvåpenet 	
Fiskeoppdrett 	  05.02 	 Fløteis, prod 	
Fiskeprodukter, engrosh 	  51 381 	 Flateost, prod 	
-, prod  	 15.20 	Fløyelsstoffer, strikket, prod 	
Fiskeredskaper, engrosh 	 51 652 	 -, vevde, prod 	
Fiskeretter, prod  	 15.209 	 Flåter, bygging 	
Fiskerettigheter, utleie  	 92.720 	 -, rep 	
Fiskeri  	 05.01 	 FN-tjenesten 	
Fiskeridepartementet 	  75.130 	 Folie, aluminium, prod 	
Fiskerisjefene  	 75.130 	 -, bly, prod. 	
Fiskeriutstyr, engrosh  	 51 652 	 -, plast, prod 	
Fiskeyngel, prod 	  05.022 	 -, sink, prod 	
Fittings, aluminium, prod  	 27.421	 -, tinn, prod 	
-, bly, prod 	  27.430 	 Folkebiblioteker 	

engrosh 	  51 540 	 Folkedansklubber 	
-, isolerings-, plast, prod  	 25.240 	Folkehøgskoler 	
-, jern, ikke-stopte, prod 	  27.220 	 Folketrygdfondet 	
-, jern, stopte, prod 	  27.210 	 Fondsmekling 	
-, kobber, prod 	 27.440 	 Fôr, husdyr, engrosh 	
-, krom, prod 	  27.450 	 -, husdyr, prod 	
-, mangan, prod 	  27.450 	 -, kjæledyr, engrosh. 	
-, nikkel, prod 	 27.450 	 -, kjæledyr, prod 	
-, sink, prod  	 27.430 	 -, pelsdyr, engrosh 	

stål, ikke-støpte, prod  	 27.220 	 -, pelsdyr, prod 	
-, stål, stopte, prod 	 27.210 	 Forbindelsesdeler, elektr. prod
-, tinn, prod 	  27.430 	 F6rblandinger, ferdige, prod 	
Fjernskrivere, prod 	  32 200 	 Forbrenningsanstalter 	
Fjernsynsapparater, butikkh 	  52.451 	 Forbrenningsmotorer, prod 	

engrosh 	  51.433 	 Forbrenningsovner, prod 	
postordreh. 	  52.614 	 -, rengjøring 	

-, prod 	  32.300 	 Forbrukerkontorene 	
Fjernsynsbilledrør, prod 	  32.100 	 Forbrukerombudet 	
Fjernsynskameraer, prod 	  32.200 	 Forbrukerrådet 	
Fjernsynskamerarør, prod 	  32.100 	 Forbruksmålere, elektr. prod 	
Fjernsynsmottakere, prod 	  32.300 	 -, gass, prod 	
Fjernsynssendere, prod 	 32.200 	 -, vann, prod 	
Fjernsynsvirksomhet 	  92.200 	 Fordelingstavler, elektr , prod. 	
Fjær, prod 	 15.120 	 Foreninger, dyrevern 	
Fjærer, prod 	  28.740 	 -, lokalhistorie 	
Fjørfehold 	  01.240 	 -, musikk 	
Fjørfekjøtt, engrosh 	  51 320 	 Forfattervirksomhet 	
-, prod  	 15.120 	 Forgreningspaneler, elektr., prod
Fjørfeslakterier  	 15.120 	 Forkromming, metall, kontr.basis
Fjørfevarer, prod 	 15.130 	 Forlagsvirksomhet 	
Flagg, prod  	 17.409 	 Forliksrådet 	
Flasker, glass, prod 	  26.130 	 Formemaskiner, smør/ost, prod
-, plast, prod 	  25.220 	 Formgivn og industr. design 	
Flettematerialer, prod. 	  20.520 	 Forminskelsesapparater, prod 	
Flettevarer, engrosh 	  51 479 	 Formularer, trykking 	
Fliser, betong, prod 	  26.610 	 Forretningsbankenes sikringsfond
-, ikke-ildfaste keramiske, prod. 	 26.300 	 Forretningsbanker 	

ildfaste, prod 	 26.260 	 Forsikringsagenter, selvst. 	
nålefilt, prod  	 17.510 	 Forskning, humanistiske fag, selv-

Flislegging (gulv) 	  45.430 	 stendig forskningsvirks 	
Fly, agenturh.  	 51 140 	 -, naturvitenskap og teknikk, selv-
-, forsikring  	 66.030 	 stendig forskningsvirks 	
-, prod. 	  35.300 	 -, samfunnsvitenskap, selvstendig
-, rep. 	  35.300 	 forskningsvirksomhet 	

typegodkjenning 	  74.300 	 Forskningsbiblioteker 	
Flygeblad, forlegging 	  22.110 	 Forstadsbaner, transport 	
Flyktningesentra  	 85.329 	 Forsterkere, prod. ... .....
Flymekanisk verksted 	  35.300 	 Forsterkerrør, prod 	

63.403 	 Fôrstoffer, engrosh 	  51.210
35.300 	 Forstørrelsesapp , prod 	  33.400
63.230 	Forstørrelsesglass, prod 	  33.400
45.230 	 Forsvar og sivilforsvar 	  75.220
35.300 	 Forsvarets Overkommando 	  75.220
35.116 	 Forsvarsdepartementet 	  75.220
35.116 	 Forsyningsskip, norskekysten 	  61.106
62.100 	 Förtilskudd, prod  	 15.710
60.240 	 Förvekster, dyrking 	  01.110
62.100 	 Fossilt kiselmel, utvinning  	 14.500
75.220 	 Fotballbaner, drift 	  92.610
15.520 	 Fotballklubber 	  92.620
15.510 	 Fotoartikler, engrosh 	  51.475
17.600 	 Fotoautomater, drift 	  74.810
17.210 	 Fotoceller, prod 	  32.100
35.120 	 Fotoforretninger 	  52.481
35.120 	 Fotografer 	  74.810
75.210 	 Fotografering fra fly 	  74.810
27.422 	 Fotografier, forlegging 	  22.150
27.430 	 Fotografisk lab utstyr, prod 	  33.400
25.210 	 Fotokjemiske produkter, prod. . . 	 24.640
27.430 	 Fotoklubber 	  91.330
27.430 	 Fotokopiering 	  74.830
92.510 	 Fotokopieringsmaskiner, butikkh. 	 52.485
92.620 	 -, engrosh 	  51.640
80.421 	 -, prod. 	  30.010
75.300 	 -, rep 	  72.500
67.120 	 -, utleie 	  71.330
51.210 	 Fotolaboratorier 	  74.810
15.710 	 Fotosats, prod 	  22.240
51.389 	 Fotoutstyr, rep 	  52.740
15.720 	 Fotpleiere 	  93.020
51.389 	 Frakteskip, bygging 	  35.11
15.710 	 -, rep  	 35.11
31.620 	 Frankeringsmaskiner, prod 	  30.010
15.710 	 Fredskorpset 	  75.210
90.000 	 Freelance journalister 	  92.400
29.11 	 Freelance pressefotografer 	  92.400
29.210 	 Fremkalling kundeinnlevert film . . 	 74.810
74.700 	 Fresere, utskiftelige, prod 	  28.620
75.130 	 Fresing, metallemner, kontr.basis 	 28.520
75.130 	 Friluftsorganisasjoner 	  91.330
75.130 	 Frimerke-/myntforretninger 	  52.489
33.200 	 Frimerkeklubber 	  91.330
33.200 	 Frimerker, trykking 	  22.220
33.200 	Frisørsalonger 	  93.020
31.200 	 Frisørstoler, prod 	  33.100
91.330 	 Fritidsbåter, prod.  	 35.120
91.330 	 Fritidsklubber, barn 	  85.323
91.330 	 -, ungdom 	  85.323
92.310 	 Fritidstøy, butikkh 	  52.420
31 200 	 Fritidsutstyr, agenturh  	 51.150
28.510 	 -, butikkh 	  52.483
22.1 	 engrosh 	  51.477
75.130 	 Frottestoffer, strikket, prod  	 17.600
29.530 	 -, vevde, prod 	  17.210
74.840 	 Frukt, dyrking 	  01.130
33.400 	 -, engrosh 	  51.310
22.220 	 -, konservering 	  15.330
67.110 	 -, pakking 	  01.410
65.120 	 -, ubearbeidet, engrosh 	  51.310
67.200 	 Frukt/grønnsaker, torgsalg 	  52.620

Frukt-/grønnsakforretninger 	  52.210
73.200 	 Fruktprodukter, prod 	  15.330

Fruktsaft, engrosh. 	  51.349
73.100 	 -, ren, prod 	  ... 	 15.320

sukkerholdig, prod.  	 15.980
73.200 	 Fruktvin, engrosh 	  51.341
92.510 	 -, prod 	  15.940
60.212 	 Fryseanlegg, industr. bruk, prod. 	 29.230
32.300 	 Frysebokser, hush. bruk, prod. . 	 29.710
32.100 	 Frysere, butikkh.  	 52.451
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51 432
52.484
29.530
52.489
74.501
75.130
75.130
75.120
75.110
75.110
85.111
85.200
63.222
29.210
29.210
52.489
51.510
52.489
36.630
63.222
52.489
24.610
85.143
80.307

28.610
52.489
28.510
19.300
51.570
67.130
63 212
36.130
52.449
25.240
17.401
93.010
52.449
51 472
26.820
52.410
51.410
20.510
95.000
01.12
01.410
19.100
18.300
24.420
40.200
40.200
45.330
45.330
40.200
29.240
29.120
33.100
29.119
11.200
31.500
55.302
90.000
52.489
01.220
24.620
15.330
20.302
31.100
17.720
74.203
74.203

engrosh 	
Froforretninger 	
Frørensere, prod 	
Fugleforretninger 	
Fylkesarbeidskontorene 	
Fylkesjordskiftekontorene 	
Fylkeslandbrukskontorene 	
Fylkeslegekontorene 	
Fylkesmannsembetene 	
Fylkesskattekontorene 	
Fylkessykehus 	
Fylkesveterinærene 	
Fyr- og lostjeneste 	
Fyringsaggregater, prod. 	
Fyringsanlegg, automatisk, prod.
Fyringsolje, butikkh 	

engrosh 	
-, hush. bruk, butikkh 	
Fyrstikker, prod 	
Fyrtjeneste 	
Fyrverkeri, butikkh 	
Fyrverkeriartikler, prod. 	
Fysioterapeuter, praktiserende .
Fysioterapihøgskoler 	

G
Gafler, metall, hush. bruk, prod. . .
Gallerivirksomhet 	
Galvanisering 	
Gamasjer, prod 	
Gammelt jern, engrosh 	
Garantiinstituttet for eksportkreditt
Garasjeanlegg 	
Garderobeskap, prod 	
Gardiner, butikkh 	
-, plast, prod. 	
-, prod. ellers 	
-, rensing 	
Gardinmontering 	
Gardinstoffer, engrosh 	
Garn, asbest, prod 	

butikkh 	
engrosh 	

Garnruller, tre, prod 	
Gartnere, priv. hush 	
Gartnerier 	

anleggs-
Garving,

pelsskinn 	
Gas, prod 	
Gass, distribusjon 	
-, prod 	
Gassanlegg, install. 	
-, rep 	
Gassforsyning 	
Gassgeneratorer, prod 	
Gasskompressorer, prod 	
Gassmasker, prod 	
Gassturbiner, prod 	
Gassutv., teknisk servicevirks 	
Gatebelysning, prod. 	
Gatekjøkken 	
Gater, feiing/spyling 	
Gaveart./brukskunst, butikkh 	
Geitehold 	
Gelatin, prod 	
Gele, prod 	
Gelendere, tre, prod 	
Generatorer, prod. 	
Gensere, trikotasje, prod 	
Geologiske undersøkelser 	
Geoteknikk 	

Gin, prod. 	
Gips, bryting 	
-, prod 	
Gipsplater, prod 	
Gipsprodukter, prod. 	
Gipsstein, prod. 	
-, utvinning 	
Gir, prod 	
Girkasser, motorkjøretøyer, prod.
Gjenbruk, ikke-metallh avfallsst.

metallavfallsprodukter 	
Gjenbruksmaterialer, engrosh
Gjess, avl 	
Gjær, prod 	
Gjodningsspredere, prod. 	
Gjodselsmineraler, utvinning 	
Gjodselsstoffer, prod 	
Glanssliping, metall 	
Glass, armert, prod 	

butikkh. 	
-, drikke-, engrosh 	
-, drikke-, prod 	
-, montering 	
-, optisk, prod 	
-, teknisk, prod 	
Glassfibre, prod 	
Glassindustri 	
Glassmestervirksomhet 	
Glasspeil, prod 	
Glassvarer, engrosh 	
-, farmasøytisk bruk, prod 	

laboratorier, prod 	
Glassvatt, prod 	
Glidelås, engrosh. 	
-, prod. 	
Glukose, prod 	
Glukosesirup, prod 	
Gluten, prod 	
Glutenfrie produkter, prod 	
Glyserol, rå, prod 	
-, syntetisk, prod 	
Glødelamper, elektr., prod 	
Godsbehandling 	
Godsterminaler 	
Godstransport, charterflyging 	

europeiske havner 	
-, jernbanetransport 	

på vei 	
Godsvogner, jernbane, prod 	
Golfbaner, anlegg 	

drevet av klubb 	
-, drift ellers 	
Golfklubber 	
Grafisk industri 	
Grafitt, naturlig, utvinning 	
Grafittelektroder, prod. 	
Grafittprodukter, prod 	
Grafologer 	
Grammofonplater, butikkh 	

engrosh 	
forlegging 	
reprod 	

-, utleie 	
Granitt, bryting 	
Gravemaskiner, prod 	
Gravering, metall, kontraktbasis . . .
-, smykker 	
Graystein, hogging 	
Gravører 	
Gressklippere, engrosh 	
-, prod 	
Grillapparater, elektr., prod 	

15.910 	 Grillbarer  	 55.302
14.120 	 Grunneierforeninger 	  70.320
26.530 	 Grunnskoler 	  80.102
26.620 	 Grunnskolerådet 	  75.120
26.660 	 Grus, engrosh 	  51.539
26.530 	 -, utvinning  	 14.210
14.120 	 Grusing, veg/start-/landingsbaner . 	 90.000
29.140 	 Grustak 	  14.210
34.300 	 Gryn, prod. 	  15.610
37.200 	 Groftegraving 	  45.110
37 100 	Grønnsaker, dyrking 	  01.12
51.570 	 -, engrosh 	  51.310
01.240 	 -, konservering 	  15.330
15.890 	 -, pakking 	  01.410
29.320 	 -, torghandel 	  52.620
14.300 	 -, ubearbeidede, engrosh. 	  51.310
24 150 	 Grønnsakprodukter, prod 	  15.330
28.510 	Grønnsaksaft, engrosh 	  51.349
26.110 	 -, prod  	 15.320
52.442 	 Gull, engrosh 	  51.520
51.441 	 -, ubearbeidet, prod 	  27.410
26.130 	 Gullmalmer, bryting 	  13.200
45.442 	 Gullsmeder 	  36.220
26.150 	 Gullsmedforretninger 	  52.482
26.150 	Gullvarer, designvirksomhet 	  74.840
26.140 	-, engrosh 	  51.476
26.1 	 -, rep.  	 52.730
45.442 	Gulrotter, dyrking 	  01.12
26.120 	 Gulv, tre, legging 	  45.430
51 441 	 Gulvbelegg, butikkh 	  52.486
26.150 	 -, engrosh 	  51.473
26.150 	 -, gummi, prod 	  25.130
26.140 	-, kork, prod 	  20.520
51.410 	-, nålefilt, prod  	 17.510
36.630 	-, plast, prod 	  25.230
15.620 	 Gulvbonemaskiner, hush.br., prod. 	  29.710
1 5.620 	 Gulvfliser, keramikk, prod 	  26.300
15.620 	Gulvhøvling 	  45.430
1 5.880 	Gulvlegging 	  45.430
24.510 	Gulvsliping 	  45.430
24.140 	 Gulvtepper, engrosh 	  51.473
31.500 	-, pelsskinn, prod 	  18.300
63.11 	 tekstil, prod 	 17.510
63 211 	 Gummi, engrosh 	  51.550
62.200 	-, syntetisk, prod 	  24.170
61 102 	 Gummibåter, bygging 	  35.120
60.100 	-, rep 	  35.120
60.240 	Gummidekk, prod 	  25.110
35.201 	-, regummiering 	  25.120
45.230 	-, vulkanisering 	  25.120
92.620 	Gummihalvfabrikata, prod 	  25.130
92.610 	Gummiindustri 	  25.1
92.620 	 Gummimadrasser, oppblåsb., prod. . 25.130
22 	 Gummipakninger, prod 	  25.130
14.500 	 Gummireparasjonsmaterialer, prod. 	 25.130
31.620 	 Gummislanger, dekk, prod 	  25.110
26.820 	-, prod ellers 	  25.130
93.050 	 Gummisnorer, tekstilovertrukket,
52.452 	 prod 	  17.540
51 434 	 Gummistempler, prod 	  22.250
22.140 	 Gummistøvler, prod 	  19.300
22.310
71.400 	 H
14.110 	 Hage-Aandskapsarkitekter 	  74.201
29.520 	Hagemøbler, prod 	  36.140
28.510 	 Hageredskaper, byggmark.,butikkh 	 52.461
36.220 	 -, prod 	  28.620
26.700 	 -, rep 	  52.740
36.220 	 Hageselskaper 	  91.330
51 660 	 Hagesentre, butikkh 	  52.484
29.320 	 Halvedelstener, bearb , prod 	  36.220
29.710 	 -, utvinning 	  14.500
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Handelshøgskolen BI 	
Handlevogner, prod 	
Haner, engrosh 	
-, prod. 	
Hansker, butikkh 	

engrosh 	
-, plast, prod 	
-, sports-, prod. 	
-, prod. ellers 	
Harver, prod 	
Hastighetsregulatorer, mek., prod.
Hatter, prod 	
Havfiske 	
Havneanlegg, bygging 	
-, drift 	
Havre, dyrking 	
Hefteklammer, prod 	
Heftemaskiner, prod 	
Heimevernet 	
Heiser, install. 	
-, prod 	
-, rep. 	
Hekklipping, anleggsgartnerier
Hekter, metall, prod 	
Helikoptere, prod 	
Helikoptermotorer, prod 	
Helsefaghøgskoler, off.
Helsefagskoler, priv. 	
Helseinstitusjoner 	
Helsekostprodukter, butikkh 	

engrosh 	
Helsestudio 	
Hengelås, prod 	
Herberger for hjemløse 	
Herding, metall 	
Hermetikkbokser, prod 	
Herreds- og byrettene 	
Herreklær, butikkh 	
Hesteoppdrett 	
Hesteveddeløp 	
Hestevognkjøring 	
Hetvin, prod 	
Historiske bygninger, drift 	
Historiske steder, drift 	
Hjelmer, plast, prod 	
Hjelpemiddelsentraler 	
Hjemmehjelp (kommunal) 	
Hjemmesykepleie 	
-, kommunal 	
Hjul, jernbanevogner, prod 	

motorkjøretøyer, prod 	
Hobbyforretninger 	
Hodetelefoner, prod 	
Holdingselskaper, finansielle 	
Homogenisatorer, smør/ost, prod. .
Homogeniserte produkter, prod. . .
Honning, prod 	
Horn, motorkj.toyer, prod 	
Hotell- og restaurantvirks. 	
Hoteller m/restaurant 	
Hoteller u/restaurant 	
Huder, beredning 	

engrosh 	
svineslakterier, prod. 	

Hudpleie 	
Human-Etisk Forbund 	
Humanistisk vitensk., forskn. 	
Huminal, prod. 	
Hummeryngel, prod. 	
Hundedressur 	
Hundepensjonater 	
Hundetrening 	

80.309 	 Hundetrimming 	
35.500 	 Husassistenter, priv. hush 	
51 540 	 Husdyravl 	
29.130 	 -, servicevirks. 	
52.420 	 Husholdningsapp , elektr.,butikkh
51 421 	 -, elektr , engrosh 	
25.240 	 -, elektr , postordreh. 	
36.400 	 -, elektr , prod 	
18.240 	 -, elektr , rep 	
29.320 	 -, ikke-elektr., engrosh 	
29.140 	 ikke-elektr., prod 	
18.240 	 Husholdningsartikler, agenturh 	
05 011 	 elektr , engrosh 	
45.240 	 -, fajanse, prod 	
63.221 	 -, glass, prod 	
01.110 	 keramikk, prod 	
28.730 	 metall, prod 	
30.010 	 papir, prod 	
75.220 	 -, porselen, prod 	
45.310 	 -, tre, prod 	
29.229 	 Husholdningsmask ,elektr., butikkh
45.310 	 -, elektr., rep 	
01.410 	 Husholdningsvekter, prod 	
28.750 	 Husholdningsventilatorer, prod 	
35.300 	 Hvalfangst 	
35.300 	 Hvalrosser, fangst 	
80.302 	 Hvete, dyrking 	
80.309 	 Hvitevarer, butikkh 	
85 	 engrosh 	
52.271 	 -, rep 	
51 389 	 Hydraulisk kalk, prod 	
93.040 	 Hydrauliske pumper, prod. 	
28.630 	 Hydrauliske turbiner, prod 	
85.319 	 Hydrogen, prod. 	
28.510 	 Hydrografiske målinger 	
28.720 	 Hydrometre, prod 	
75.230 	 Hygienebind, papir, prod. 	
52.420 	 -, tekstilvatt, prod 	
01.220 	 Hygieniske artikler, glass, prod.
92.710 	 -, gummi, prod 	
60.230 	 Hyller, butikk, prod 	
15.930 	 Hælbarer 	
92.520 	 Hæler, skotøy, prod 	
92.520 	 Hæren 	
25.240 	 Høgskolesentra 	
85.329 	 Honer, avl 	
85.324 	 Horeapparater, prod 	
85.325 	 Høvelflis, prod 	
85.325 	 Høvling, metallemner, kontraktb
35.201 	 Høyrentefond 	
34.300 	 Høytrykksspyler, prod 	
52.489 	 Høyttalere, butikkh 	
32.300 	 -, prod. 	
65.239 	 Hoyttalerkabinetter, prod 	
29.530 	 Håndklær, papir, prod 	
15.880 	 -, prod. ellers 	
01 250 	 Håndskomakere 	
31.610 	 Håndtak, tre, prod 	
55 	 Håndteringsutstyr, prod 	
55.110 	 Håndvasker, plast, prod 	
55.120 	 Håndverksforeninger 	
18.300 	 Håndverktøy, engrosh 	
51 240 	 -, ikke-motordrevet, prod 	
15 110 	 -, motordrevet, prod 	
93.020 	 Håndvesker, prod 	
91.310 	 Håndvåpen, prod 	
73.200 	 Hårklippere, prod 	
14.300 	 Harnett, prod 	
05.022 	 Hårsjampo, prod 	
01 420 	 Hårspray, prod 	
01 420
92.720 	 I

01 420 	 Idrettsanlegg, bygging 	  45.230
95.000 	 -, drevet av klubber 	  92.620
01 2 	 -, drift ellers  	 92.610
01 420 	 Idrettsforbund 	  92.620
52.451 	 Idrettsklubber 	  92.620
51.432 	 Ildfast leire, utvinning  	 14.220
52.614 	 Impregneringsmidl., engrosh 	  51.533
29.710 	 Impresarioer 	  92.720
52.720 	 Inaktive gasser, prod 	  24.110
51 479 	 Industrielt design 	  74.840
29.720 	 Industrigasser, prod 	  24.110
51.150 	 Industrikjemikalier, agenturh  	 51.110
51.432 	 Industrilakkering  	 28.510
26.210 	 Industriovner, prod. 	  29.210
26.130 	 Industriroboter, engrosh 	  51.65
26.210 	 -, lasting/lossing, prod 	  29.229
28.750 	 -, universelle, prod 	  29.560
21.220 	 Industrisand, utvinning  	 14.210
26.210 	 Industriventilatorer, prod 	  29.240
20.510 	 Infrastruktur, stats-/komm.adm. 	 75.130
52.451 	 Ingeniørhøgskoler 	  80.302
52.720 	 Ingeniørvirks., rådgiv. anl.virks. . 	 74.202
29.240 	 -, rådgiv . bygging 	  74.202
29.710 	 -, rådgiv. energi 	  74.202
05.012 	 rådgiv. maskinteknikk 	  74.209
01.500 	 -, rådgiv. miljø 	  74.209
01.110 	 -, rådgiv. produksjonsteknikk . 	 74.209
52.451 	 Inkassovirksomhet, spesialisert 	 74.840
51.432 	 Innenlandske bilferjer  	 61.105
52.720 	 Innenlandske kystruter 	  61.104
26.520 	 Innhostingsmaskiner, prod 	  29.320
29.120 	 Innredningsartikler, engrosh 	  51.472
29.119 	 -, postordreh 	  52.613
24.110 	 Innsamling, avfall 	  90.000
74.209 	Innsatsvarer, agenturh 	  51.110
33.200 	 Innsugningsventiler, skipsmotorer,
21.220 	 prod. 	  29.111
17.540 	 lnsektdrepende midler, prod 	  24.200
26.150 	 Inseminasjon 	  01.420
25.130 	 Installasjonsrør, elektr., prod 	 31.620
36 120 	 Institusjonsvaskerier 	  93.010
52.710 	 Instruktorer, sport, profesjonelle 	 92.620
19.300 	 Instrumenter, flynav . prod 	  33.200
75.220 	 -, fysiske analyser, prod 	  33.200
80.302 	 -, geofysikk, prod 	  33.200
01.240 	 -, kjemiske analyser, prod 	  33.200
33.100 	 -, meteorologi, prod 	  33.200
20.101 	 -, motstandskontroll, prod 	  33.200
28.520 	 -, optiske, prod 	  33.400
65.231 	 -, spenningskontroll, prod 	  33.200
29.240 	 -, strømstyrkekontroll, prod 	  33.200
52.451 	 Insulin, råvare, prod.  	 24.410
32.300 	 -, vaksine, prod 	  24.420
32.300 	 Interiørarkitekter 	  74.840
21 220 	 Internasjonale organisasjoner 	  99.000
17.401 	 Invalidevogner, prod 	  35.430
19.300 	 -, tilbehør, prod. 	  35.430
20.510 	 Inventar, dental bruk, prod 	  33.100
29.22 	 -, kirurgisk bruk, prod 	  33.100
25.230 	 -, medisinsk bruk, prod 	  33.100
91.330 	 -, veterinær bruk, prod 	  33.100
51 540 	 Investeringsselskaper 	  65.239
28.620 	 Isbarer 	  55.302
29.400 	 Isenkram, agenturh 	  51.150
19.200 	 -, butikkh 	  52.461
29.600 	 -, engrosh 	  51.540
28.610 	 Iskrem, prod 	  15.520
18.240 	 Isolasjonsarbeid 	  45.320
24.520 	 Isolatorer, elektr., prod.  	 31.620
24.520 	 -, glass, prod.  	 26.150

-, keramiske, prod. 	  26.230
-, plast, prod 	  25.240

• • •
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Standard for næringsgruppering

Isoleringsdeler, elektr., prod 	
-, glass, prod 	
-, keramiske, prod 	
Isoleringsfittings, plast, prod 	
Isotopseparasjonsmaskiner, prod. .
Isskøyter, prod. 	

J
Jakker, trikotasje, prod 	
-, prod. ellers 	
lakt 	
Jakt, sport 	
Jaktrettigheter, utleie 	
Jaktutstyr, butikkh. 	

engrosh 	
ikke geværer, prod 	

Jun, kaldtrekking, prod 	
kaldvalsing 	

Jernbanemateriell, prod. 	
-, rep 	
Jernbaneskinner, monterte, prod. .
Jernbanestasjoner, drift 	
Jernbanesviller, prod 	
Jernbanetransport 	
Jernbeholdere, u. 300 I., prod 	
Jernbjelker, prod 	
Jernband, kaldvalsing 	
Jernfittings, ikke stopte, prod 	

støpte, prod 	
Jernindustri 	
lernlegeringer, prod. 	
Jernmalm, bryting 	
Jernplater, valsede, prod 	
Jernprodukter, støping 	
Jernprofiler, valsede, prod 	
lernpulver, prod. 	
lernrør, ikke støpte, prod. 	

stopte, prod 	
lernstenger, kaldtrekking, prod.

valsede, prod 	
lernvareindustri 	
lernvarer, agenturh 	

butikkh 	
engrosh 	

Jernverk 	
loggesko, butikkh 	

engrosh 	
loller, bygging 	
lord, forurenset, rensing 	
lordbruksarealer, grøfting 	
-, utleie 	
lordbruksavlosere 	
lordbrukskalk, utvinning 	
lordbrukskjemiske prod., engrosh.
lordbrukskonsulenter 	
lordbruksmaskiner, engrosh 	
-, prod 	
• utleie u/personell 	
lordbruksravarer, agenturh 	
lordbrukstraktorer, prod 	
lordbruksvekster, dyrking 	
lordbær, dyrking 	
lordkultivering 	
lordmortjeneste 	
lordpigmenter, utvinning 	
lordskifteoverrettene 	
lordskifterettene 	
lordskifteverket 	
lournalister, freelance 	
luice, prod. 	
Iuletrebelysning, prod 	
luletrær, dyrking 	

31.620 	-, engrosh 	
26.150 	-, torghandel 	
26.230 	 Juridisk tjenesteyting 	
25.240 	 Justisdepartementet 	
29.560 	 Jute, bearbeiding 	
36.400 	 Juvelerer 	

K
17.720 	 Kabeltromler, tre, prod 	
18.220 	 Kabinetter, fjernsyn, prod 	
01.500 	 -, fordelingstavler, prod 	
92.620 	 -, høyttalere, prod 	
92.720 	 -, kontrolltavler, prod 	
52.489 	 -, radioer, prod 	
51 477 	 Kabler, engrosh 	
36.400 	 -, isolerte, prod 	
27.310 	 -, metall, prod 	
27.330 	 -, optiske, prod 	
35.201 	 -, optiske fibre, prod 	
35.202 	 Kafeer 	
28.750 	 Kaffe, engrosh. 	
63.219 	-, pulver, prod 	
20.101 	 Kaffe-/teforretninger 	
60.100 	 Kaffebarer 	
28 710 	 Kaffebrennerier 	
27.100 	 Kaffeerstatning, prod 	
27.320 	 Kaffetraktere, engrosh. 	
27.220 	-, hush bruk, prod 	
27.210 	 Kaianlegg, drift 	
27-28 	 Kajakker, bygging 	
27.350 	-, rep. 	
13.100 	 Kakao, engrosh 	
27.100 	 -, prod 	
27.510 	Kakemaskiner, prod 	
27.100 	 Kaker, engrosh 	
27.350 	-, prod 	
27.220 	 Kakkelovn, prod. 	
27.210 	 Kakler, prod 	
27.310 	 Kalandere, prod 	
27.100 	 Kalendere, forlegging 	
28 	 Kaliumsalter, prod 	
51 150 	 Kalk, brent, prod. 	
52.462 	-, hydraulisk, prod 	
51 540 	 -, lesket, prod 	
27.100 	Kalkbrudd 	
52.430 	 Kalkstein, bryting 	
51 422 	 Kalkuner, avl 	
35.120 	Kalvekjøtt, prod 	
90.000 	 Kamaksler, prod. 	
45.110 	 Kamera, butikkh 	
70.202 	 -, prod 	
01 420 	 Kaminer/kakkelovner, prod. 	
14.300 	-, rengjøring 	
51.550 	 Kammer, elektr., prod. 	
74.140 	 -, ikke-elektr., prod 	
51 660 	 Kanaler, drift 	
29.320 	 Kaninhold 	
71.310 	Kaninkjøtt, prod 	
51.110 	Kanoer, bygging 	
29.310 	 -, rep 	
01 110 	 Kantiner, selvst virks 	
01.12 	Kantstein, bearb 	
01.410 	 -, betong, prod 	
85.146 	 Kanyler, medisinsk bruk, prod
14.300 	 Kaolin, utvinning 	
75.230 	 Kapsler, metall, prod 	
75.230 	 Kar, cellulosesement, prod. 	
75.230 	 -, jern, over 300 I, prod 	
92.400 	 -, metall over 300 I, prod 	
15.320 	 -, tre, prod. 	
31.500 	 Karbider, prod. 	
02.012 	 Karbonpapir, prod 	

51 220 	 Kardemaskiner, prod 	  29.540
52.620 	 Karosserier, deler, prod 	  34.300
74.110 	 -, jernbanevogner, prod 	  35.201
75.110 	 -, prod ellers 	  34.300
17.170 	Karosseriverksteder 	  50.200
36.220 	 Karse, dyrking 	  01.12

Kart, forlegging 	  22.150
-, trykking 	  22.220

20.400 	 Kartografiske data, aktiviteter 	  74.203
32.300 	 Kartonger, sammenleggbare, prod. 	 21.210
31.200 	Kartotekesker, prod 	  21.210
32.300 	Karuseller, prod. 	  36.630
31.200 	Kasein, prod 	  15.510
32.300 	Kaseionater, prod 	  24.620
51.651 	Kassaapparater, prod 	  30.010
31 300 	 Kasser, metall, prod 	  28.720
28.730 	-, plast, prod 	  25.220
33.400 	-, tre, prod 	  20.400
31 300 	 Kasseroller, prod 	  28.750
55.301 	Kassettbåndopptakere, prod 	  32.300
51 370 	 Kassettspillere, prod 	  32.300
15.860 	 Katalysatorer, motorkj.toy, prod. . . 	 34.300
52.272 	Kaviar, prod 	  15.209
55.400 	 Kavring, prod 	  15.820
15.860 	 Kenneler 	  01.250
15.860 	 Keramiske art., hush.bruk, prod. . . 	  26.210
51 432 	 -, kjemisk bruk, prod 	  26.240
29.710 	-, laboratoriebruk, prod 	  26.240
63.221 	-, sanitær, prod. 	  26.220
35.120 	 -, teknisk bruk, prod 	  26.240
35.120 	 Kikkerter, prod. 	  33.400
51 370 	 Kikkertsikter, prod. 	  33.400
15.840 	 Kinodrift 	  92.130
29.530 	 Kinematografisk utstyr, prod 	  33.400
51 389 	 Kiosker, blad- 	  52.472
15.810 	 -, døgn- 	  52.110
29.720 	 -, is- 	  52.279
26.300 	 Kirke-, utd - og forskn dep 	  75.120
29.240 	 Kirkens Nødhjelp 	  85.329
22.150 	 Kiropraktorer 	  85.159
24 150 	 Kirsebær, dyrking 	  01.130
26.520 	 Kirurgisk utstyr, prod 	  33.100
26.520 	 Kirurgiske belter, prod 	  33.100
26.520 	 Kiselmel, utvinning 	  14.500
14.120 	 Kitler, prod    	 18.210
14.120 	 Kitt, prod 	  24.300
01 240 	 Kjeder til tannhjul, prod 	  29.140
15.110 	 Kjeks, prod 	  15.820
29.140 	 Kjeledresser, prod 	  18.210
52.481 	 Kjeler, elektr. hush.bruk, prod. . . 	 29.710
33.400 	 -, rengjøring 	  74.700
29.720 	 sentralv anl., prod 	  28.220
74.700 	 Kjeller, utgraving 	  45.110
29.710 	 Kjemikalier, ind bruk, engrosh 	  51.550
36.630 	 Kjemisk industri 	  24
63.229 	 Kjemiske produkter, engrosh 	  51.550
01.250 	 -, industri, agenturh.  	 51.120
15.120 	 Kjemiteknisk konsulentvirksomhet 	 74.209
35.120 	 Kjernebrensel, prod 	  23.300
35.120 	 Kjernere, smør/ost, prod    29.530
55.510 	 Kjerrer, prod    35.500
26.700 	 Kjetting, prod. 	  28.740
26.610 	 Kjoler, butikkh 	  52.420
33.100 	 -, prod.  	 18.220
14.220 	 Kjolestoffer, butikkh 	  52.410
28.720 	 Kjæledyr, butikkh 	  52.489
26.650 	 -, engrosh 	  51.700
28.210 	 -, oppdrett 	  01.250
28.210 	Kjøkkenartikler, metall, prod. 	  28.750
20.400 	Kjøkkeninventar, prod. 	  36.130
24.131 	Kjøkkenkar, cellulosesement, prod. 	 26.650
21.230 	Kjøkkenruller, prod 	  21.220
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Kjøkkenskap, prod 	
Kjøkkentøy, utleie 	
Kjøkkenutstyr, butikkh 	

engrosh 	
-, keramikk, prod 	

plast, prod 	
porselen, prod 	
postordreh 	

-, tre, prod 	
-, utleie 	
Kjøkkenvasker, cellulosesement,
prod 	
-, metall, prod 	
Kjoleanlegg, industrielt bruk, prod.
-, 	 install.
-, rep. 	
Kjølelager 	
Kjølere, motorkj.tøy, prod 	
Kjøleskap, butikkh 	

engrosh 	
hush.bruk, prod 	

Kjoleteknikk, byggevirks 	
Kjøp, fast eiendom, egen regning .
Kjøreskoler 	
Kjøtt, butikkh 	

engrosh 	
Kjøttbuljong, prod 	
Kjøttekstrakt, prod 	
Kjøtthermetikk, engrosh 	
Kjøttmel, prod 	
Kjøttprodukter, engrosh 	
-, prod 	
Kjøttretter, prod 	
Kjøttvarer, butikkh 	

engrosh 	
Klargjøring, biler 	
Klesbørster, prod 	
Kleshengere, tre, prod 	
Klimaanlegg, hus.bruk, prod 	

industrielt bruk, prod 	
Klipperedskaper, prod 	
Klippfisk, prod 	
Klipping, dyr 	
-, hekk 	
Klirensere, prod. 	
Klister, prod 	
Kloakkanlegg, anleggsvirks. 	
-, vedlikehold 	
Kloakkvesen 	
Klokker, prod 	
Klosetter, plast, prod. 	
Klosettlokk, plast, prod 	
Klosettseter, plast, prod. 	
Klosettskåler, keramisk, prod 	
Klosterdrift, organisasjoner 	
Klovklipping 	
Klubber, film 	

foto-
-, frimerke-
-, fritids-, barn 	
-, fritids-, ungdom 	

idretts-
-, rotary-
-, ungdoms-
Klær, agenturh 	
-, asbest, prod. 	

brukte, butikkh. 	
butikkh. 	
engrosh 	
gummi, prod. 	
kunstlær, prod. 	
lær, prod. 	

36.130 	 -, pelsskinn, prod. 	
71 400 	 -, plast, prod 	
52.442 	 -, postordreh 	
51.441 	-, rep 	
26.210 	 Knapper, engrosh 	
25.240 	 -, prod 	
26.210 	Knestrømper, prod 	
52.613 	 Kniplinger, prod 	
20.510 	 Knivblader, maskiner, prod 	
71.400 	 Kniver, maskiner, prod 	

-, metall, hush.bruk, prod 	
26.650 	 Knivslipere, hush bruk, prod 	
28.750 	 Kobber, bryting 	
29.230 	 -, prod. 	
45.330 	 Koblinger, elektr., prod 	
45.330 	 -, motorkjøretøyer, prod 	
63.120 	 -, prod ellers 	
34.300 	Koblingsanordninger, jernb.vogner
52.451 	 prod 	
51.432 	 Kobolt, bryting 	
29.710 	 Kokiller, prod. 	
74.202 	 Kokke, privat hush 	
70.120 	 Koks, butikkh 	
80.410 	 -, engrosh 	
52.220 	-, prod 	
51.320 	 Koksgass, prod 	
15.130 	 Kolber, glass, prod 	
15.130 	 Kolonialhandel 	
51.320 	 Kolorimetre, prod 	
15.110 	 Kolostomiinnretninger, prod 	
51.320 	 Komb husdyrhold/planteprod.
15.130 	 Komfyrer, butikkh
15.130 	 -, elektr., hush bruk, butikkh
52.220 	 -, elektr., hush bruk, prod 	
51.320 	 engrosh 	
50.200 	 -, ikke-elektr , hush.bruk, butikkh.
36.620 	 -, ikke-elektr., hush.bruk, prod. . . .
20.510 	 Kommoder, prod 	
29.710 	 Kommunal administrasjon, helse
29.230 	-, kultur 	
28.610 	 miljø 	
15.201 	 -, samferdsel 	
01.420 	 skole-
01.410 	 -, sosial-
29.530 	 -, teknisk-
24.620 	 Kommunal hjemmesykepleie 	
45.212 	 Kommunikasjonslinjer, anl virks.
90.000 	 Kompressorer, gass, prod 	
90.000 	 Kondensatorer, elektr., prod 	
33.500 	 Kondensert melk, prod. 	
25.230 	 Konditorier 	
25.230 	 Konfekt, butikkh 	
25.230 	 Konferansesentra 	
26.220 	 Kongler, innsamling 	
91 310 	 Kongressvirksomhet 	
01 420 	 Konsertsaler, drift 	
91.330 	 Konsertvirksomhet 	
91.330 	 Konsoller, fordelingstavler, prod
91.330 	 -, kontrolltavler, prod 	
85.323 	 Konsulater, norske i utlandet 	
85.323 	 -, utenlandske i Norge 	
92.620 	 Konsulenter, energi-
91.330 	-, jordbruk 	
85.323 	Konsulentvirks tilkn maskinvare
51.160 	 -, tilkn. system- og programvare . .
26.820 	 Kontaktbyråer 	
52.502 	 Kontakter, elektr., prod. 	
52.420 	 engrosh 	
51.421 	 Kontaktlinser, prod 	
25.130 	 Kontorartikler, butikkh 	
18.100 	-, engrosh 	
18.100 	-, papir, prod 	

18.300 	 Kontormaskiner, butikkh 	  52.485
25.240 	 -, engrosh 	  51.640
52.612 	-, prod 	  30.010
52.740 	-, rep /vedlikehold 	  72.500
51.410 	 -, utleie  	 71.330
36.630 	Kontormøbler, engrosh 	  51.640
17.710 	 -, unnt stoler, prod 	  36.120
17.540 	 Kontorrekvisita, plast, prod 	  25.240
28.620 	 Kontorservice 	  74.830
28.620 	 Kontrollapparater, prod 	  33.200
28.610 	Kontrolltavler, elektr., prod 	  31.200
29.710 	 Kontrollutstyr, utleie 	  71.340
13.200 	 Konvertere, prod 	  29.510
27.440 	 Konvolutter, prod. 	  21.230
31.620 	 Kopiering, kundeinnlevert film 	  74.810
34.300 	 Kordvev, prod 	  17.540
29.140 	Korkvarer, prod 	  20.520

Korn, avl 	  01.110
35.201 	 - engrosh 	  51.210
13.200 	 -, siloer  	 63.120
29.510 	 -, tørkemaskiner, prod 	  29.530
95.000 	 -, våtfÖrmaling 	  15.620
52.489 	 Korrekturlesing 	  74.830
51 510 	 Korrigeringstape, papir , prod 	  21.230
23.100 	-, plast, prod 	  25.240
23.100 	 Korsetter, prod 	  18.230
26.130 	 Kortfilm, innspilling 	  92.110
52.110 	 Korund, kunstig, prod 	  26.810
33.200 	 Kosmetikk, butikkh 	  52.330
33.100 	 -, engrosh 	  51.450
01.300 	 -, prod 	  24.520
52.451 	 Kosmetologer 	  93.020
52.451 	 Koster, prod 	  36.620
29.710 	 Kostnadsberegn.syst., utforming . . 	 74.140
51.432 	 Kostymer, utleie 	  71.400
52.461 	 Kraftlinjer, anleggsvirks 	  45.212
29.720 	 Kraftoverføringsutstyr, hydraulisk,
36.140 	 prod 	  29.140
75.120 	Kraftvarmeverk 	  40.101
75.120 	 Kraner, m/forer, utleie 	  45.500
75.120 	 -, prod 	  29.22
75.130 	 Kranvogner, jernbane, prod 	  35.201
75.120 	 Kredittforetak 	  65.220
75.120 	 Kredittformidling, selvst. virks 	  67.130
75.130 	 Kredittilsynet 	  75.130
85.142 	 Kredittkortvirksomhet 	  65.220
45.212 	 Kredittopplysning 	  74.840
29.120 	 Kreftforeningen 	  85.329
32.100 	Kreftsykehus 	  85.112
15.510 	 Krematorier 	  93.030
15 810 	 Krepsdyr, konservering 	  15.209
52.242 	Krepsdyrprodukter, prod 	  15.209
55.110 	 Krepsdyryngel, prod 	  05.022
02.012 	Kretsløp, integrerte, prod 	  32.100
74.840 	-, trykte, prod 	  32.100
92.320 	 Krigsskip, bygging 	  35.111
92.310 	-, rep.  	 35.111
31.200 	 Krigsskoler 	  80.303
31 200 	 Kriminalomsorg 	  75.230
75.210 	Krisesentra 	  85.319
99.000 	 Kritt, bryting 	  14.120
74.202 	 Kroker, metall, prod 	  28.750
74.140 	 Krom, bryting 	  13.200
72.100 	 -, prod 	  27.450
72.200 	 Krukker, cellulosesement, prod. 	 26.650
93.050 	-, keramiske, prod 	  26.250
31.200 	Krumtappaksler, prod 	  29.140
51.651 	Krumtapper, prod 	  29.140
33.400 	 Krus, papp, prod 	  21.220
52.471 	 Krutt, prod 	  24.610
51 640 	 Krydderfett, prod 	  15.430
21 230 	 Krydderier, engrosh. 	  51.370
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-, prod 	
Krydderurter, dyrking 	
Krykker, prod 	
Kryssfiner, prod 	
Krolltenger, elektr., prod 	
Kufferter, butikkh 	

engrosh 	
-, prod 	
Kull, butikkh 	

engrosh 	
Kullelektroder, prod 	
Kullprodukter, prod 	
Kulltjære, prod 	
Kultur, statlig/komm.adm 	
Kulturdepartementet 	
Kulturell virksomhet 	
Kummer, cellulosesement, prod.
Kunstauksjoner 	
Kunstfibergarn, bearb. 	
Kunstfibre, prod. 	
Kunstforeninger 	
Kunstgjødsel, agenturh 	
-, prod. 	
Kunsthandel/gallerivirksomhet 	
Kunsthonning, prod 	
Kunsthåndverk, engrosh 	
Kunstige blomster, prod 	
Kunstlær, engrosh 	
-, prod. 	
Kunstmuseer 	
Kunstnere, selvst. utøvere 	
Kunstsmult, prod 	
Kunstutstillinger 	
Kunstverk, restaurering 	

utlån 	
Kurértjeneste 	
Kurvmakervarer, prod 	
Kurvmøbler, butikkh 	
Kvarts, utvinning 	
Kystdirektoratet 	
Kystfiske 	
Kysttrafikk i Europa 	
Kystvakt 	
Kystverket 	
Kål, dyrking 	

	Laboratorieartikler, glass, prod. . . . 	
Laboratorieovner, prod 	
Laboratorievekter, prod 	
Lager, drift 	
Lagre, prod 	
Lagringsvirksomhet 	
Lakk, butikkh 	

engrosh 	
-, prod 	
Lakkeringsverksteder, biler 	
-, industri 	

møbel 	
Lakkfjerningsmiddel, prod 	
Lakklær, prod 	
Lakris, prod 	
Laktose, prod 	
Lamelltre, prod. 	
Lampedeler, plast, prod 	
Lampeholdere, elektr., prod 	
Lamper, elektr., prod 	

engrosh 	
ikke-elektr., prod 	
infrarøde, prod. 	

-, ultrafiolette, prod 	
	Lampeskjermer, flettematr. prod. . 	

1 5.870 	-, prod ellers 	
01.130 	 Landbruksdepartementet 	
33.100 	 Landbruksmaskinstasjoner 	
20.200 	 Landbruksredskaper, engrosh
29.710 	 Landbruksservice 	
52.432 	 Landbruksskoler 	
51.474 	 Landingsbroer, prod. 	
19.200 	 Landingsutstyr, fly, prod 	
52.489 	 Landmåling 	
51.510 	 Landskapsarkitekter 	
31.620 	 Landtransport, rørtransport 	
23.100 	 Landtransportmateriell, utleie 	
23.100 	 Lasere, ikke laserdioder, prod 	
75.120 	 Lastebiler, engrosh. 	
75 120 	 -, små, utleie u/fører 	
92 	 utleie m/fører 	
26.650 	 -, utleie u/fører 	
51.180 	 Lastepaller, tre, prod 	
17.170 	 Lasting gods, landtransport 	
24.700 	-, lufttransport 	
91 330 	 -, sjøtransport 	
51.120 	 Laug 	
24.150 	 Layout, utarbeiding 	
52.489 	 Leasing, finansiell 	
1 5.890 	 Leasing operasj., boreplattform
51 479 	 -, edb-maskiner 	
36.630 	-, entreprenørmateriell 	
51 240 	 -, fotokopimaskiner 	
19.100 	-, jernbanemateriell 	
92.520 	-, kontormaskiner 	
92.310 	- kontrollutstyr 	
15.430 	 - landtransportmateriell 	
92.520 	- luftfartøy 	
92 310 	 - minedriftutstyr 	
92.510 	- motorer 	
64.120 	 - måleutstyr 	
20.520 	 - oljeutvinningsutstyr 	
52.443 	 - personbiler 	
14.500 	 - radiokommunikasjonsutstyr
75.130 	-, skip 	
05 011 	 -, skrivemaskiner 	
61.102 	-, turbiner 	
75.240 	 -, TV-kommunikasjonsutstyr 	
75.130 	 -, utstyr, handel 	
01.12 	 -, utstyr, industri 	

verktøymaskiner 	
-, vitenskapelig utstyr 	

26.150 	 Leddproteser, prod 	
29.210 	 Ledningsmaster, tre, prod 	
33.200 	 Ledningsnett, anlegg 	
63.120 	 Legater/fond, velgjørende formål
29.140 	 Legeartikler, engrosh 	
63 120 	 Leger, allmennpraktiserende 	
52.463 	-, spesial-
51.533 	 -, tann-, praktiserende 	
24.301 	 Leggbeskyttere, prod. 	
50.200 	 Leire, utvinning 	
28.510 	 Leirvarer, utleie 	
36.140 	Leketøy, butikkh 	
24.300 	 -, engrosh 	
19.100 	 -, musikkinstr., prod 	
15.840 	 -, prod 	
15.510 	 Leksikon, forlegging 	
20.200 	 Lektere, prod 	
25.240 	 Lensmannskontorene 	
31 200 	 Leskedrikk, prod 	
31 500 	 -, pulverform, prod 	
51.431 	 Lester, tre, prod. 	
31 500 	 Lettmetallprodukter, støping 	
31 500 	 Levende dyr, agenturh 	
31 500 	 -, engrosh 	
20.520 	 Levering, kons.bistand, software

36.630 	 -, program i forb. med software . . 72.200
75.130 	Liggestoler, utleie 	  92.720
01.410 	 Likestillingsombudet 	  75.130
51 660 	 Likestillingsrådet 	  75.130
01 4 	 Likestrømsgeneratorer, prod 	  31.100
80.220 	Likestrømsmotorer, prod 	  31.100
35.11 	 Likkister, prod 	  20.510
35.300 	 Likningskontor 	  75.110
74.203 	Likører, prod 	  15.910
74.201 	 Lim, prod 	  24.620
60 	 Linoleum, prod 	  36.630
71.210 	Linolje, rå, prod  	 15.419
33.400 	 Linser, prod. 	  33.400
50.101 	Lisensformidling 	  74.840
71 100 	 Litterære foreninger 	  91.330
60.240 	Livsforsikring 	  66.010
71.210 	 Logistikk, tekn. rådgivn 	  74.209
20.400 	 Lokalhistoriske foreninger 	  91.330
63.111 	 Lokalradio 	  92.200
63 113 	 Lokomotiver, prod 	  35.201
63.112 	-, rep 	  35.202
91 110 	 Lommekalkulatorer, butikkh 	  52.485
22.250 	Lommetørklær, papir, prod 	  21.220
65.210 	 Losjer 	  91.330
71 340 	 Lossing gods, landtransport 	  63.111
71 330 	 -, lufttransport 	  63.113
71 320 	 -, sjøtransport 	  63.112
71 330 	 Lostjeneste 	  63.222
71.210 	 Losvesen 	  63.222
71.330 	 Lotterivirksomhet 	  92.710
71.340 	 Lotto 	  92.710
71.210 	 Luer, prod 	  18.240
71.230 	 Luftballonger, prod 	  35.300
71.340 	 Luftfartsverket 	  63.230
71.340 	Luftfartøyer, utleie m/besetning . . . 62.200
71.340 	 -, utleie u/besetning 	  71.230
71.340 	 Luftfotografering 	  74.810
71.100 	 Lufthavnbusser, drift 	  60.211
71.340 	 Lufthavner, drift 	  63.230
71.220 	 Lufthavnterminaler, drift 	  63.230
71 330 	 Luftkompressorer, prod 	  29.120
71.340 	 Luftkvalitet, malinger 	  74.300
71.340 	 Luftpumper, prod. 	  29.120
71.340 	Luftputefartøyer, bygging 	  35.113
71.340 	 Luftreklamering 	  74.400
71.340 	 Luftrensingspreparater, prod 	  24.510
71.340 	 Lufttransport 	  62
33.100 	 Lukkeanordninger, metall, prod. . . 	 28.720
20.101 	 Lungesykehus 	  85.112
45.212 	 Lydanlegg, engrosh 	  51.433
85.329 	Lydbånd, butikkh 	  52.452
51.460 	 -, engrosh 	  51.434
85.121 	-, forlegging 	  22.140
85.122 	 -, reprod 	  22.310
85.130 	 -, uinnspilte, prod 	  24.650
19.300 	 Lyddempere, motorkj.tøy, prod. . . 	 34.300
1 4.220 	Lydforsterkeranlegg, prod 	  32.300
71 400 	 Lydisolering, bygg 	  45.320
52.483 	 Lydopptak, forlegging 	  22.140
51.477 	-, reprod 	  22.310
36.500 	Lykteglass, prod 	  26.120
36.500 	 Lykter, motorkj.tray, prod 	  31.610
22.110 	-, sykler, prod  	 31.610
35.116 	 Lynavledere, bygninger, install. . . 	 45.310
75.240 	-, bygninger, rep. 	  45.310
1 5.980 	Lynlyspærer, prod 	  31.500
1 5.980 	Lynlysterninger, prod 	  31.500
20.510 	Lysbildeapparater, prod. 	  33.400
27.530 	Lyskopiering 	  74.830
51.110 	Lyspærer, prod 	  31.500
51.230 	Lysskilter, prod 	  31.500
72.200 	 Lysstoffror, prod 	  31.500
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Lystbåter, engrosh 	  51 477 	 -, bekledningsartikler, prod 	  29.540 	 -, kraftprod , engrosh. 	  51.651
-, utleie 	  71 400 	 -, bergverksdrift, engrosh 	  51 653 	 -, landbrukstørke-, prod 	  29.530
Lystbåter/-utstyr, butikkh 	  52.483 	 -, betong-, prod 	  29.520 	 -, laste-, prod 	  29.520
Lystbåthavner 	  63.221 	 -, betongvarer, prod 	  29.520 	 -, lukke-, prod 	  29.240
-, anlegg 	  45.240 	 -, biavl, prod 	  29.320 	 -, lær, prod. 	  29.540
Lysutstyr, elektr., prod.  	 31.610 	 -, billett-, prod. 	  30.010 	 -, lærbearb , prod  	 29.540
Lær, engrosh. 	  51 240 	 blyantspissing, prod. 	  30.010 	 lærreparasjon, prod 	  29.540
-, garvet, prod 	  19.100 	 bokbinding, prod 	  29.560 	 lærvarer, prod 	  29.540
-, semsket, prod. 	  19.100 	 brevsortering, prod. 	  30.010 	 makaroni, prod 	  29.530
Lærbekledning, butikkh 	  52.420 	 byggevirks , engrosh 	  51 620 	 matvarer, prod 	  29.530
-, prod 	  18.100 	 byggevirks., prod 	  29.520 	 meieri, prod 	  29.530
Lærindustri 	  19 	 data, engrosh 	  51.640 	 melkebearb , prod 	  29.530
Lærvarer, agenturh 	  51.160 	 drikkevarer, prod     29.51029.530 	 metallindustri, prod
 engrosh 	  51.474 	 dypborings-, prod 	  29.520 	 metallvalsing, prod. 	  29.510

-, postordreh 	  52.612 	 edb-, prod. 	  30.020 	 mineralbeh , prod 	  29.520
-, rep. 	  52.710 	 egg, rengjøring, prod 	  29.320 	 -, mursteinsproduksjon, prod. 	 29.560
Løfteutstyr, prod 	  29.22 	 -, egg, sortering, prod 	  29.320 	 -, myntsortering, prod 	  30.010
Lok, dyrking 	  01.12 	 -, ekstruder-, prod. 	  29.560 	 -, mølle-, prod 	  29.530
-, stekt, prod  	 15.330 	 -, elte-, prod. 	  29.530 	 -, mørtel-, prod 	  29.520
Lønnet husarbeid 	  95.000 	 -, entreprenørarb.-, prod 	  29.520 	 -, nytelsesmiddelind., prod 	  29.530
Løs fraktfart på norskekysten 	  61 103 	 -, etikettering, prod 	  29.240 	 -, næringsmiddelind , prod 	  29.530
Losningsmidler, prod 	  24.301 	 -, fiberduk, etterbeh., prod 	  29.540 	 -, oljeutvinning, engrosh 	  51.653
Låneformidling, selvst. virks  	 67.130 	 -, filt, etterbeh , prod. 	  29.540 	 -, ost, prod 	  29.530
Laser, prod 	  28.630 	 -, fiskebearb , prod 	  29.530 	 -, papirindustri, prod 	  29.550

-, fjærkreavl, prod 	  29.320 	 -, pappindustri, prod 	  29.550
M 	 -, fjærkrebearb., prod 	  29.530 	 -, pelsskinn, prod 	  29.540
Madrasser, prod 	  36.150 	 -, flaskerengjøring, prod 	 29.240 	 -, perforering, prod. 	  30.010
Magasiner, forlegging 	  22.130 	 -, flasketørring, prod. 	  29.240 	 -, pilotering, prod. 	  29.520
-, trykking 	  22.220 	 -, flytende gass, prod. 	  29.240 	 -, pipetobakk, prod 	  29.530
Maisolje, raff., prod  	 15.620 	 -, flytende luft, prod 	  29.240 	 -, planering, prod 	  29.520
-, rå, prod 	 15.419 	 -, forsegling, prod 	  29.240 	 -, plastbearb , prod   29.400
Maisstivelse, prod  	 15.620 	 -, fôrtilberedning, prod 	  29.320 	 -, presse-, vaskerier, prod 	  29.540
Majones, prod  	 15.870 	 -, frankering, prod 	  30.010 	 -, påfylling, prod 	  29.240
Makaroni, prod 	  15.850 	 -, fruktbearb , prod 	  29.530 	 -, rispolering, prod 	  29.530
Malerarbeid 	  45.441 	 -, fruktrengjøring, prod 	  29.320 	 -, rorproduksjon, prod. 	  29.560
Malere , kunst 	  92.310 	 fruktsortering, prod 	  29.320 	 -, sement-, prod 	  29.520
Malerlerret, prod.  	 17.540 	 -, gassutvinning, engrosh. 	  51.653 	 -, sigarer, prod 	  29.530
Malerpensler, prod 	  36.620 	 -, "gjor-det-selv", utleie 	  71 400 	 -, sigaretter, prod 	  29.530
Malerruller, prod 	  36.620 	 -, glassbearb , prod 	  29.560 	 -, sjokolade, prod 	  29.530
Maling, butikkh 	  52.463 	 -, grafisk industri, prod 	  29.560 	 -, skaft-, prod 	  29.540
-, engrosh 	  51.533 	 -, grafittelektroder, prod 	  29.560 	 -, skalldyrbearb , prod 	  29.530
-, prod 	  24.301 	 -, grave-, prod 	  29.520 	 -, skinn, prod 	  29.540
Malingsvirksomhet, bruer 	  45.441 	 -, gronnsaksbearb , prod 	  29.530 	 -, skinnreparasjon, prod. 	  29.540
-, bygninger 	  45.441 	 -, gummibearb. prod 	  29.560 	 -, skjære-, bakeri, prod    29.530
-, skip  	 35.111 	 -, handel, engrosh.  	 51.654 	 -, skjære-, entreprenorarb., prod. 	 29.520
Malingfjerningsmidler, prod 	  24.301 	 -, hefte-, prod 	  30.010 	 -, skogbruk, engrosh 	  51.660
Malmer, agenturh 	  51.120 	 -, hotelier, engrosh 	  51 654 	 -, skogbruk, prod 	  29.3
Malt, prod 	  15 970-, huder, prod 	  29.540 	 -, skogbruk, rep 	  29.320
Maltsukker, prod  	 15.620-, hydrauliske, prod  	 -,29.120 	 skotøy, prod. 	  29.540
Mangan, bryting 	  13.200-, industri, engrosh. 	  51.65 	 -, skotelyreparasjon, prod 	  29.540
-, prod 	  27.450-, innhostings-, prod 	  29.320 	 -, skråtobakk, prod 	  29.530
Manikyr 	  93.020-, 	 -,install, engrosh. 	  51.651 	 smør, prod. 	  29.530
-, preparater, prod 	  24.520 	 -, isotopseparasjon, prod 	  29.560 	 -, snus, prod 	  29.530
-, utstyr, prod 	  28.610 	 -, jordbruk, engrosh 	  51.660 	 -, spaghetti, prod 	  29.530
Mannequinbyråer 	  74.840 	 -, jordbruk, prod 	  29.3 	 -, spinne-, prod 	  29.540
Manometre, prod 	  33.200 	 -, jordbruk, rep 	  29.320 	 -, storkjøkken, prod. 	  29.530
Mapper, lær, butikkh 	  52.432 	 -, kakao, prod 	  29.530 	 -, strikke-, prod 	  29.540
Margarin, prod 	  15.430 	 -, kake-, prod. 	  29.530 	 -, stryke-, vaskeri, prod 	  29.540
Marinaer 	  92.620-, kapsling, prod  	 -,29.240 	 stope-, metallindustri, prod. 	 29.510
Maritime høgskoler 	  80.302 	 -, karboniserings-, prod 	  29.550 	 -, sukker, prod. 	  29.530
Markedsanalyse 	  74.130-, kart-, prod 	  29.550 	 -, sukkervareindustri, prod 	  29.530
Markiser, butikkh 	  52.410 	 -, kjemme., prod 	  29.540 	 -, sy-, hush., engrosh 	  51.630
-, engrosh 	  51.410 	 -, kjottbearb , prod 	  29.530 	 -, sy-, prod 	  29.540
-, prod.  	 17.409 	 -, kniplinger, prod 	  29.540 	 -, såvarer, rensing, prod 	  29.320
Marmelade, prod 	  15.330-, knuse-, prod. 	  29.560 	 -, såvarer, sortering, prod. 	  29.320
Marmor, bryting 	  14.110-, kontor, butikkh 	  52.485 	 -, taksteinsprod , prod 	  29.560
Maskiner, adressering, prod. 	  30.010 	 -, kontor, engrosh 	  51.640 	 -, tavlekrittprod , prod 	  29.560
-, agenturh 	 51.140 	 -, konvoluttering, prod 	  30.010 	 -, tekstilindustri, engrosh 	  51.630
-, anleggsvirks., engrosh 	 51.620-, korkbearb , prod 	  29.400 	 -, tekstilmateriale, behandl., prod. 	 29.540
-, asfaltutlegging, prod 	  29.520 	 -, korn, rensing, prod 	  29.320 	 -, tekstilstoffbearb , prod 	  29.540
-, avbalansering, prod 	  33.200-, 	 sortering, prod 	  29 320 	 telekomm utstyr, butikkh 	  52.485-, 	 -,
-, bakeri, prod 	  29.530-, kornbehandling, prod 	  29.530 	 -, tilsetting av kullsyre, prod. 	  29.240
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tjenesteyting, engrosh 	
transport, engrosh 	
trebearb., prod 	
trykkeri, prod 	
tunnelboring, prod 	
tyll, prod 	
vaskeri, prod 	
verktøy-, prod 	
veve-, prod 	
ølbrygging, prod 	

laskinindustri 	

	

laskinkonstruksjon, tekn. rådgivn. 	
laskinskriving 	
laskinteknisk konsulentvirks 	

	

laskintekniske artikler, engrosh. . 	
laskinverktøy, deler, prod 	

engrosh 	
lassasjeapparater, prod. 	
lassasjestudioer 	
laster, metall, prod 	
latematiske regneinstr., prod. . 	  . .
laterialtesting 	
latfett, engrosh 	
latolje, engrosh 	
latter, flettematerialer, prod 	

nålefilt, prod 	
ledaljer, prod 	
ledia, uinnspilte, prod 	
ledisiner, engrosh 	
ledisinsk utstyr, prod 	
ledisinske artikler, butikkh 	
leierier 	
leierimaskiner, prod 	
4eieriprodukter, engrosh 	
4e1, prod. 	
lelasse, prod 	
lelk, flytende form, prod 	

rekonstituert, prod. 	
4elkekartonger, papp, prod 	
lelkemaskiner, prod 	
4elkesentrifuger, prod 	
4elsikter, prod 	
lenighetsråd 	
4eningsmålinger 	
4erian, dyrking 	
Aesseaktiviteter 	
tletall, coating, kontraktbasis 	

	

forkromming, kontraktbasis . . . 	
, overflatebehandling 	

	tletallavfallsprodukter, , gjenbruk . . 	
tletallbeslag, prod 	
tletallduk, prod 	
tletallemner, avretting 	
, maskinbearbeiding 	
/letaller, agenturh. 	
, edle, engrosh 	
, ikke-jernholdige, prod 	
, ubearbeidede, engrosh 	
Aetallindustri 	
Aetallkabler, prod 	

	

Aetallkonstruksjoner, bygg, prod. . 	
, industri, prod 	
Aetallkorker, prod. 	

	

Aetallmalmer, ubearb., engrosh. . 	
Aetallprodukter, ikke-jernh., stop. 	
, lett-, støping 	
Aetalltonner, prod. 	
Aetallvareindustri 	
Aetervarer, engrosh 	
Aetromoner, prod 	
Aikrobølgeovner, hush.br. prod. . .
Aikrobølgeror, prod. 	

51 654 	 Mikrofiche, prod 	
51 654 	 Mikrofoner, prod. 	
29.400 	 Mikrofotografiutstyr, prod. 	
29.560 	 Mikrokretsløp, prod 	
29.520 	 Mikroovner, engrosh
29.540 	 Mikroprojeksjonsutstyr, prod 	
29.540 	 Mikroskoper, ikke-optiske, prod.
29.400 	 -, optiske, prod 	
29.540 	 Militære høgskoler 	
29.530 	 Militærmuseer 	
29 	 Militærsykehus 	
74.209 	 Miljø, rådg.ing.virks 	
74.830 	 Miljø, statlig/komm adm 	
74.209 	 Miljøtekniske målinger/analyser
51.610 	 Miljøverndepartementet 	
28.620 	 Miljøvernorganisasjoner 	
51.610 	 Mineanlegg, klargjøring 	
33.100 	 Minedetektorer, prod. 	
93.040 	 Minedriftsutstyr, utleie 	
28 110 	 Mineraloljeindustri 	
33.200 	 Mineralsk tjære, prod. 	
74.300 	 Mineralsk ull, prod 	
51 330 	 Mineralvann, engrosh 	
51.330 	 -, prod 	
20.520 	 Missiler, ballistiske, prod 	
17.510 	 Mobile utsalgssteder (salg fra) 	
36 210 	 Modellbyråer 	
24.650 	 Modellsnekkervirks 	
51 460 	 Molybden, bryting 	
33.100 	 Monitorer, prod 	
52.320 	 Monumenter 	
15.510 	 Monumentstein, bryting 	
29.530 	 Morgenkåper, prod 	
51 330 	 Morsmelktillegg, prod 	
15.610 	 Mosaikk, tre, prod 	
1 5.830 	 Mosaikkfliser, prod 	
15.510 	 Moseinnsamling 	
15.890 	 Motefotografering 	
21 250 	 Moteller m/restaurant 	
29.320 	 -, u/restaurant 	
29.530 	 Motorbåter, bygging 	
29.530 	 -, rep 	
91.310 	 Motordeler, lokomotiv, prod 	
74.130 	 -, motorkjøretøyer, prod 	
01.12 	 -, motorsykler, prod 	
74.840 	 Motordressiner, prod 	
28.510 	 Motorer, elektr., prod 	
28.510 	 -, helikoptere, prod 	
28.510 	 -, lokomotiver, prod 	
37.100 	 -, motorkjøretøyer, prod 	
28.630 	 -, skips-, prod. 	
28.730 	 -, skips-, rep 	
28.520 	 -, utleie 	
28.520 	 Motorkjøretøyer, agenturh 	
51.120 	 brukte, agenturh 	
51 520 	 -, deler, postordreh 	
27.4 	 -, deler, prod 	
51.520 	 detaljh 	
27-28 	 engrosh 	
28.730 	 forsikring 	
28.110 	 -, prod 	
28.110 	 -, rep 	
28.720 	 sikkerhetskontroll 	
51.520 	 tilbehør, prod. . . . . 	
27.540 	 typegodkjennelse 	
27.530 	 utstyr, montering 	
28.710 	 -, utstyr, prod. 	
28 	 vedlikehold 	
51 410 	 Motorsykkeldeler, agenturh 	
36.300 	 -, detaljh 	
29.710 	 -, engrosh 	
32.100 	 Motorsykler, agenturh 	

74.810 	 -, detaljh 	  50.402
32.300 	 -, engrosh 	  50.401
33.400 	 -, prod 	  35.410
32.100 	 rep. 	  50.403
51 432 	 -, reservedeler, butikkh 	  50.402
33.400 	 -, reservedeler, engrosh 	  50.401
33.200 	 -, tilbehør, butikkh 	  50.402
33.400 	 -, tilbehør, engrosh 	  50.401
80.303 	 -, utleie 	  71.210
92.520 	 -, vedlikehold 	  50.403
85.111 	 Motorvogner, jernbane, prod 	  35.201
74.209 	 Motstandere, prod 	  32.100
75.120 	 Motstandskontrollinstr. prod 	  33.200
74.300 	 Mottakerror, prod 	  32.100
75.120 	 Multippel sklerosehjem 	  85.113
91.330 	 Murerarbeid 	  45.250
45.110 	 Murstein, betong, prod 	  26.610
31 620 	 -, brent leire, prod. 	  26.400
71.340 	 -, ildfaste, prod 	  26.260
23 	 Museer 	  92.520
24.140 	 Musikere 	  92.310
26.820 	 Musikkassetter, butikkh 	  52.452
51.349 	 -, engrosh 	  51.434
15.980 	 Musikkbyråer 	  74.840
29.600 	 Musikkforeninger 	  91.330
52.630 	 Musikkinstrumenter, butikkh 	  52.453
74.840 	 -, elektroniske, prod 	  36.300
20.510 	 -, engrosh 	  51.479
13.200 	 -, leketøy-, prod 	  36.500
32.300 	 -, postordreh 	  52.614
92.520 	 -, prod 	  36.300
14.110 	 -, rep 	  52.740
18.230 	 -, utleie 	  71.400
15.880 	 Musikkinstrumenttilbehør, prod. 	 36.300
20.510 	 Musikkonservatorier 	  80.302
26.300 	 Musikkskoler, kommunale 	  80.424
02.012 	 Musikkstudioer, drift 	  92.330
74.810 	 Musikkvideoer, kopiering 	  22.320
55.110 	 Muslingyngel, prod 	  05.022
55.120 	 Musserende vin, prod 	 15.930
35.120 	 Muttere, prod 	  28.740
35 120 	 Mynter, butikkh 	  52.489
29.119 	 -, prod 	  36.210
34.300 	 Myntsorteringsmaskiner, prod. . 	 30.010
34.300 	Møbelindustri 	  36
35.201 	 Mobellakkering 	  36.140
31.100 	 Møbellister, tre, prod 	  20.302
35.300 	Møbeloppbevaring 	  63.120
29 119 	 Møbelovertrekk, prod 	  17.409
34.100 	Møbelplater, prod 	  20.200
29.111 	 Møbelpolstring 	  36.110
29.111 	 Møbelsnekkere 	  36.140
71.340 	Møbelstoffer, engrosh. 	  51.410
50.101 	 Mobelstopping 	  36.110
50.101 	 Møbeltapetsering 	  36.110
50.302 	 Møbler, agenturh 	  51.150
34.300 	 -, avsyring 	  36.140
50 	 -, brukte, butikkh 	  52.509
50 	 -, butikk-, prod 	  36.120
66.030 	 butikkh 	  52.443
34.100 	 cellulosesement, prod 	  26.650
50.200 	 designvirks 	  74.840
74.300 	 -, engrosh 	  51.472
34.300 	 -, kontor-, prod 	  36.120
74.300 	 -, postordreh. 	  52.613
34.200 	 -, sitte-, prod.  	 36.110
34.200 	 Mødrehjem 	  85.311
50.200 	 Moller, prod 	  29.530
50.401 	Møllemaskiner, prod 	  29.530
50.402 	Mølleprodukter, prod 	  15.610
50.401 	 Mollestein, prod 	  26.810
50.401 	Mørtel, ildfast, prod 	  26.260
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-, prod. ellers 	
Måleapparater, prod 	
Måleinstrumenter, engrosh 	
Målere, forbruks-, bensin, prod.

forbruks-, elektrisitet, prod.
forbruks-, gass, prod 
forbruks-, vann, prod 	
gjennomstrømmings-, prod 	
strålings-, prod 	

-, varme-, prod 	
væskestands-, prod 	

Måleutstyr, engrosh 	
Målinger, grenselinjer 	
-, under jordoverflaten 	

N
Natriumfritt salt, prod 	
Nattøy, prod 	
Nattklubber, selvst. virks 	
Naturgass, engrosh. 	

forsyning 	
-, raffinering 	
-, rensing 	
-, utvinning 	
Naturhistoriske museer 	
Naturkork, bearbeiding 	
Naturleger 	
Naturlig asfalt, utvinning 	
Naturlig grafitt, utvinning 	
Naturmelk, prod 	
Naturprodukter, butikkh 	

engrosh 	
Naturreservater 	
Naturvitenskap og teknikk, forskn.
Navigasjonsutstyr, prod 	
Navneplater med lys, prod 	
Nefelin, utvinning . 	

Nikkei, bryting 	
-, prod 	
Nikkelstein, prod 	
Nitrogen, prod 	
Nitrogenprodukter, prod. 	
Norges Bank 	
Norges geologiske undersøkelser .
Norges Handelshøgskole 	
Norges Journalisthøgskole 	
Norges vassdrags- og energiverk . .
Norsk Hotellfagskole 	
Norsk Tipping 	
Notebøker, forlegging 	
Noter, butikkh 	
-, trykking 	
Nudler, prod 	
Nyhetsbyråer 	
Nytelsesmidler, agenturh 	

engrosh 	
Nær-TV 	
Nærings-/nytelsesmiddelindustri . .
Nærings-/nytelsesmidl., agenturh. .
Næringslivsorganisasjoner 	
Næringsmiddelkontroll 	
Næringsmiddelundersøkelser 	
Næringsmidler, agenturh 	

engrosh 	
-, prod 	
Nærradiovirksomhet 	
Nokkel-/hælbarer 	
Nokler, prod 	
Nøtter, dyrking 	
-, konservering 	
Nåler, medisinsk bruk, prod 	

symaskiner, prod 	

26.640 	-, prod ellers 	
33.200
51.65 	0
33.200 	 Obligasjonsfond 	
33.200 	 OECD 	
33.200 	 Offentlig administrasjon 	
33.200 	 Offentlige tjenester, generelle
33.200 	Offsetmaskiner, kontor, prod 	
33.200 	Offsettrykkerier 	
33.200 	Oksekjøtt, prod 	
33.200 	 Oksygen, prod 	
51.65 	 Oksygenterapiapparater, prod.
74.203 	 Olivenolje, raffinert, prod 	
74.203 	 -, rà, prod 	

Olivin, utvinning 	
Olje, diesel-, engrosh. 	

15.880 	 -, diesel-, prod 	
18.230 	-, diesel-, servicestasjoner 	
55.400 	 -, transport via rørledning 	
51 510 	 Oljefyringsanlegg, install 	
40.200 	-, rep 	
40.200 	 Oljeholdig mel, prod 	
40.200 	 Oljeholdige fro, dyrking 	
11 100 	 Oljeplattformer, bygging 	
92.520 	-, rep 	
20.520 	 Oljeprodukter, mineral-, raffinerte
85.159 	 prod 	
14.500 	 Oljer, animalske, raffinerte, prod.
14.500 	-, eteriske, prod 	
01.210 	-, hydrauliske, prod 	
52.271 	-, ikke-spiselige, engrosh. 	
51 389 	 -, spiselige, engrosh 	
92.530 	-, vegetabilske, raffinerte, prod
73.100 	 -, vegetabilske, rã, prod 	
33.200 	 Oljeskattekontoret 	
31 500 	 Oljeutvinning, tekn servicevirks
1 4.300 	Oljeutvinningsutstyr, utleie 	
13.200 	 Oljevern 	
27.450 	Omdreiingstellere, prod 	
27 450 	 Omformere, prod 	
24.110 	 Opera, oppførelse 	
24 150 	 Operasjonsbord, prod 	
65 110 	 Opinionsundersøkelser 	
74.203 	 Opplysningsforb. undervisning 	
80.301 	Oppmålinger, byggearbeider 	
80.302 	 Opprevet ull, prod. 	
75.130 	 Oppvarmingsutstyr, engrosh 	
80 302 	 Oppvaskmaskiner, butikkh
92.710 	-, engrosh 	
22.110 	-, hush bruk, prod 	
52.453 	-, industribruk, prod 	
22.220 	Oppvaskmidler, prod 	
1 5.850 	Opsjonsbørser 	
92.400 	 Optikk, engrosh. 	
51.170 	 -, ur, butikkh 	
51 3 	 Optiske artikler, butikkh 	
92.200 	-, engrosh 	
15-16 	 -, prod 	
51.170 	 Optiske fibre, prod 	
91.110 	 Optiske instrumenter, prod 	
74.300 	 Optiske kabler, prod 	
74.300 	 Optiske kontrollapparater, prod
51 170 	 Optiske lesere, prod 	
51 3 	 Optiske mikroskoper, prod 	
15 	 Optiske måleapparater, prod 	
92.200 	 Optiske speil, prod 	
52.710 	Ordbøker, forlegging 	
28.630 	 Organisasjoner, adopsjons-
01 130 	 -, arbeidsgiver-
1 5.330 	-, forbruker-
33.100 	 -, frilufts-
29.540 	 -, internasjonale 	

28.730 	 -, religiose 	  91.31C
-, speider- 	  91.33C
-, ungdoms- 	  91.33C

65.231 	-, yrkes-  	 91.11C
99.000 	 Ortopediske artikler, butikkh 	  52.32C
75.1 	 engrosh 	  51.46C
75.110 	 -, prod 	  33.10C
30.010 	 Ortopediske sko, prod 	  33.10C
22.220 	 Ortopedisykehus 	  85.112
15.110 	Ost, prod  	 15.51C
24 110 	 Osteforretninger 	  52.27S
33.100 	 Overflatebehandling, metall,
15.422 	 kontraktbasis 	  28.51C
15.419 	 Overflatespenningsinstr. prod 	  33.200
14.300 	 Overheadtransparenter, utarb. 	 22.250
51.510 	 Overrislingsanlegg, install 	  45.330
23.200 	-, rep 	  45.330
50.500 	Oversettingsvirksomhet 	  74.830
60.300 	 Overspenningsavledere, elektr.
45.330 	 prod 	  31.200
45.330 	 Overspenningsbeskyttere, elektr.
15.419 	 prod 	  31.200
01.110 	 Overtrekk, maskiner, prod 	  17.409
35 114 	 Overvåkningsvirksomhet 	  74.600
35.114 	 Ovner, elektr. hush.bruk, prod. 	 29.710

-, industri, prod 	  29.210
23.200 	Ozonterapiapparater, prod 	  33.100
15.421
24.630 	 P
24.660 	 Pacemakere, prod 	  33.100
51.210 	Pakkemaskiner, prod 	  29.240
51 330 	 Pakkerier, selvst. virks 	  74.820
15.422 	 Pakninger, gummi, prod. 	  25.130
15.419 	-, lær, prod 	  19.200
75 110 	 Paller, tre, prod 	  20.400
11 200 	 Palmeolje, rå, prod 	  15.419
71 340 	 Paneler, gips, prod 	  26.620
74.209 	Panelplater, elektr , prod. 	  29.710
33.200 	 Papir, engrosh 	  51.561
31.100 	-, prod 	  21.120
92.310 	 -, lysømfintlig, fotografisk, prod. 	 24.640
33.100 	-, selvkopierende, prod 	  21.230
74.130 	-, skrive-, prod 	  21.230
80.423 	Papiremballasje, prod 	  21.210
74.202 	Papirfiltre, prod 	  21.250
15.110 	 Papirgarn, prod  	 17.170
51 540 	 Papirindustri 	  21
52.451 	Papirkniver, prod. 	  28.610
51.432 	 Papirmasse, prod 	  21.111
29.710 	Papirvarer, butikkh 	  52.471
29.560 	engrosh 	  51.479
24.510 	-, prod 	  21.2
67.110 	 Papp, engrosh 	  51.561
51.475 	-, prod 	  21.120
52.481 	Pappemballasje, prod 	  21.210
52.481 	Pappfiltre, prod 	  21.250
51.475 	Pappvarer, prod 	  21.2
33.400 	 Parabolantenner, prod 	  32.300
33.400 	 Parafin, prod. 	  23.200
33.400 	 Paraplyer, engrosh. 	  51.474
33.400 	 -, prod 	  36.630
33.200 	 Parasoller, prod 	  36.630
30.020 	 Parfyme, engrosh 	  51.450
33.400 	 -, prod 	  24.520
33.200 	 Parfymerier 	  52.330
33.400 	 Parfymerivarer, engrosh 	  51.450
22.110 	 Parker, anlegg 	  01.410
85.329 	 Parkeringsanlegg, drift 	  63.212
91.110 	 Parkeringshus, drift  	 63.212
91.330 	 Parkeringsplasser, feiing/spyling .	 90.000
91.330 	 Parkettgulv, legging 	  45.430
99.000 	 Parkettstaver, prod 	  20.101
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'arkometre, prod. 	 33.500 Pisker, prod. 	 36.630 Postgiro  65.120
'artipolitiske organisasjoner 	 91.320 Pizzeriaer 	 55.301 Postkort, forlegging 	 22.150
'arykker, prod. 	 36.630 Plakater, butikkh. 	 52.471 Postordreforretninger 	 52.61 
'assasjerskip, bygging 	 35.11 forlegging 	 22.150 Posttjenester 	 64.110
•, 	 rep. 	 35.11 -, 	 oppsetting 	 74.400 Poteter, beat . 	 15.310
'assasjertransport, charterflyging 	 .. 62.200 -, 	 trykking 	 22.220 dyrking 	 01.110
•, 	 tog 	 60.100 Planeringsmaskiner, prod. 	 29.520 engrosh 	 51.310
'assasjeneogner, jernbane, prod. ... 35.201 Planglass, bearbeiding 	 26,120 Potetgull, prod. 	 15.310
'a ssfoto 	 74.810 engrosh 	 51.539 Potetmel, prod. 	 15.310
Dastaprodukter, prod. 	 15.850 -, 	 prod 	 26.110 Potetmos, prod 	 15.310
ateer, prod, 	 15.130 Plantedyrking 	 01.1 Potetprodukter, engrosh. 	 51.389

Patentform id ling 	 74.840 Planteinspektørene 	 75.130 Potteplanter, dyrking 	 01.122
Patentstyret 	 75.130 Planter, butikkh. 	 52.484 Potter, keramiske, prod 	 26.250
PC, butikkh. 	 52.485 engrosh 	 51.220 -, 	 sement, prod. 	 26.660

engrosh 	 51.640 Plantevernmidler, prod. 	 24.200 Praktiserende spesialleger 	 85.122
-, 	 prod. 	 30.020 Plastemballasje, prod. 	 25.220 Praktiserende tann l eger 	 85.130
Pedagogiske høgskoler 	 80.302 Plastindustri 	 25.2 Prefabrikerte hus, metall, prod. .... 28.110
Pedikyr 	 93.020 Plaststempler, prod 	 22.250 -,	 tre, prod. 	 20.301
-, 	 preparater, prod. 	 24.520 Plater, aluminium, prod. 	 27.422 Preparert vatt, prod. 	 24.420

utstyr, prod. 	 28.610 bly, bearb. 	 27.430 Presenning er, engrosh. 	 51.410
Peileutstyr, prod. 	 33.200 cellu losement prod 	 26.650 -,	 prod. 	 17.409
Peiser, butikkh. 	 52.489 finer-, prod. 	 20.200 Pressebyråer 	 92.400

rengjøring 	 74.700 fordelingstavler, prod. 	 31.200 Pressefotografer, freelance 	 92.400
Peli ngsarbeid 	 45.250 fotografiske, prod. 	 24.640 Pressemaskiner, vaskerier, prod. 	 ... 29.540
Peisbekledning, butikkh. 	 52.420 gummi, prod. 	 25.130 Presser, fruktsaft, prod. 	 29.530

engrosh 	 51.421 jern, kaldbeh., prod 	 27.330 -, 	 ost/smør, prod 	 29.530
Pelsberedning 	
Pelsdyrhold 	

18.300
01.250

jern, valsede, prod. 	
kobber, bearb. 	

27.100
27.440 vin, prod

prod. 	
 	 29.530

29.400

Pelsforretninger 	 52.420 kontrolltavler, prod. 	 31.200 Pressing, metall 	 28.400
Pelsoppbevaring 	 52.420 krom, prod. 	 27.450 Primærplast, engrosh. 	 51.550
Pelsskinn, agenturh. 	 51.160 mangan, bearb. 	 27.450 Printere, prod. 	 30.020

beredning 	 18.300 musikk, butikkh. 	 52.452 Prism er, prod. 	 33.400
-, 	 bleking 	 18.300 musikk, engrosh. 	 51.434 Privatdetektivers virksomhet 	 74.600
-, 	 imitert, strikket, prod. 	 17.600 -, 	 musikk, postordreh. 	 52.614 Private husholdninger 	 95.000
-, 	 imitert, vevd, prod 	 17.200 -, 	 nikkel, bearb. 	 27.450 Produksjonsboringer, kontraktbasis . 11.200

rå, prod 	 01.250 plast, prod 	 25.210 Produksjonsteknikk, tekn. rådgivn. 	 . 74.209
-, 	 syntetisk, prod. 	 18.300 -, 	 sink, bearb. 	 27.430 Produksjonsutstyr, agenturh 	 51.140
Penal, prod 	 19.200 stal, valsede, prod. 	 27.100 Produktregisteret 	
Pengemarkedsfond 	 65.231 -, 	 tinn, bearb. 	 27.430 Produktutvikling, tekn. rådgivn 	

.27745.10390

Pengepunger, prod 	 19.200 Platesmed, bil 	 50.200 Profiler, aluminium, prod. 	 27.422
Pengesedler, trykking 	 22.220 Platespillere, butikkh. 	 52.451 gummi, prod 	 25.130
Pengeskap, prod. 	 28.750 engrosh 	 51.433 -, 	 jern, kaldbeh., prod 	 27.330
Penicillin, råvare prod. 	 24.410 -, 	 prod, 	 32.300 jern, kaldtrekking, prod 	 27.310
-, 	 vaksine, prod. 	 24.420 -, 	 rep. 	 52.720 jern, sveiset, prod. 	 27.350
Penner, prod. 	 36.630 Platetallerkner, prod 	 32.300 jern, valset, prod. 	 27.100
Pensjonater m/restaurant 	 55.110 Platina, ubearbeidet, prod. 	 27.410 kobber, bearb. 	 27.440

u/restau rant 	 55.120 Platinamalm, bryting 	 13.200 krom, prod. 	 27.450
Pensjonsfond 	 66.020 Pledd, prod 	 17.401 mangan, bearb. 	 27.450
Pensjonsforsikring 	 66.010 Ploger, prod. 	 29.320 nikkel, bearb. 	 27.450
Pensjonskasser 	 66.020 Plysjstoffer, strikkede, prod. 	 17.600 plast, prod 	 25.210
Pensjonstrygden for sjømenn 	 75.300 -, 	 vevde, prod. 	 17.210 stål, sveisede, prod. 	 27.350
Pepperfrukter, dyrking 	 01.12 Polariserende artikler, prod 	 33.400 stål, valsede, prod. 	 27.100
Peptoner, prod. 	 24.660 Polerkluter, prod 	 18.300 Programvare, butikkh. 	 52.485
Perforeringsmaskiner, prod. 	 30.010 Polerm idler, prod. 	 24.510 engrosh 	
Perler, bearbeiding 	 36.220 Politikamrene 	 75.240 ferdigprodusert utvikling 	 72.200

7521..260400

Permanentpreparater, prod. 	 24.520 Politiske partier 	 91.320 kundespesifisert, levering 	
Persienner, plast, prod. 	 25.230 Polyamider, prod. 	 24.160 Projeksjonsskjermer, prod 	 33.400
Persille, dyrking 	 01.12 Polyester, prod. 	 24.160 Propeller, fly, prod. 	 35.300 
Personalutvelgelse, rådgivn. 	 74.50 Polyeter, prod 	 24.160 Propper, metall, prod. 	 28.720
Personbiler, cletaljh   50.102 Polypropylen, prod. 	 24.160 Prosessteknikk, tekn. rådgivn. 	 74.209

engrosh 	 50.101 Pomponger, prod. 	 17.540 Prosesstyringsanlegg, ind., prod. .. 33.300
-, 	 prod. 	 34.100 Pongtonger, prod. 	 35.116 Prosjekteringsarbeid 	 74.20
,	 utleie m /fører 	 60.220 Porselen, butikkh. 	 52.442 Prospektkort, forlegging 	 22.150

utleie uffører 	 71.100 Porselensmaling, prod. 	 24.301 Proteser, prod 	 33.100
Persontransport, ikke motorisert ... 60.230 Porselensvarer, engrosh. 	 51.441 Protestbevegelser 	 91.330
Pesticider, prod 	 24.200 Porter, metall, prod. 	 28.120 Prøveboringer, geolog. undersøk. .. 45.120
PH-metre, prod 	 33.200 Portrettfotografering 	 74.810 -,	 kontraktbasis 	 11.200
Pianostemming 	 52.740 Poser, papir, prod. 	 21.210 Psykiatriske klinikker 	 85.116
Piggtråd, prod. 	 28.730 -, 	 plast, prod 	 25.220 Psykiatriske sykehjem 	 85.118
Pigmenter, prod. 	 24.120 PosVtelekommunikasjon 	 64 Psykiatriske sykehus 	 85.116
Piper, prod. 	 36.630 Postbanken 	 65.120 Psykologer, praksis 	 85.124
Pipetobakk, prod. 	 16.000 Postbokser, utleie 	 64.110 Psykologisk rådgivn., klinisk 	 85.147
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Public relationarbeid 	
Pukkverk 	
Pullovere, prod 	
Pulverkaffe, prod 	
Pulvermetallurgi 	
Pumper, gass-, prod 	
-, luft-, prod. 	
-, vakuum-, prod. 	

væske-, prod 	
Purre, dyrking 	
Puslespill, prod 	
Pussemiddel, prod 	
Pusseskinn, prod 	
Puter, butikkh 	
-, prod 	
Pyntegjenstander, gips, prod 	
-, keramiske, prod 	
-, tre, prod 	
Pyntegrønt, engrosh 	
-, prod 	
Pyritt, utvinning 	
Pyrotekniske artikler, prod 	
Pærer, dyrking 	
Polseboder 	
Pølser, prod. 	
Påhengsmotorer, prod 	
Påtalemyndighet 	

R
Radarapparater, prod 	
Radarutstyr, prod 	
Radiatorer, hush.bruk, prod 	

sentralv.anl., prod 	
Radio-/TV-forretninger 	
Radio-/TV-virksomhet 	
Radioaktive grunnstoffer, prod 	
Radioaktivitet, målinger 	
Radioantenner, butikkh 	
-, 	 install.
-, rep. 	
Radioapparater, butikkh 	

engrosh 	
postordreh 	

-, prod 	
-, utleie, butikkh 	
Radiokommunikasjonsutstyr, utleie
Radionavigasjonsapp., prod 	
Radioprogrammer, overforing
-, prod 	
-, sending 	
Radioreparasjonsverksteder 	
Radiosendere, prod 	
Radiotelefoner, prod 	
Radiotelefoni, apparater, prod 	
Radiotelegrafi, apparater, prod
Raffinerte fettstoffer, prod 	
Raffinerte oljer, prod 	
Rammelister, tre, prod 	
Rammer, plast, prod 	
-, vindus-, jern, prod 	
-, vindus-, metall, prod. 	
Raps, dyrking 	
Rapsolje, rå, prod 	
Ratt, motorkjøretøyer, prod 	
Rederivirksomhet, europ. kystfart .

oseanfart 	
Redning, dyr 	
Redningskorps 	
Redningstjeneste, sjøfart 	
Redningsvester, prod. 	
Redskaper, sport, prod. 	
Reflektorer, medisinsk bruk, prod. 	

74.140 	 Refraktometere, prod 	
14.210 	 Regionalutvikling, off.adm 	
1 7.720 	Regionplanlegging 	
15.860 	Regissører 	
28.400 	 Regnemaskiner, butikkh 	
29.120 	 -, engrosh 	
29.120 	 -, prod 	
29.120 	 Regnskapssystemer, utforming
29.120 	 Regnskapsvirksomhet 	
01.12 	Regntøy, sveiset gummi, prod.
36.500 	 -, sveiset plast, prod 	
24.510 	 Reguleringsventiler, prod. 	
18.300 	 Regummiering, dekk 	
52.449 	 Reindriftskontorene 	
17.401 	 Reisearrangorvirksomhet 	
26.660 	 Reisebyråer 	
26.210 	-, turarrangører 	
20.510 	 Reiseeffekter, butikkh 	
51.220 	 engrosh 	
02.012 	 -, postordreh 	
14.300 	 -, prod 	
24.610 	 Reiseforsikring 	
01 130 	 Reiseledervirksomhet 	
55.302 	 Rekeyngel, prod. 	
15.130 	 Reklamebyråvirksomhet 	
29.119 	 Reklamefotografering 	
75.240 	 Reklameinnslag, radio, prod

tv/film, prod. 	
Reklamemateriell, distribusjon 	

33.200 	 -, trykking 	
33.200 	 Reklamer, utforming 	
29.710 	 Reklameskilt, opplyste, prod 	
28.220 	 Reklametavler, oppsetting 	
52.451 	 Rekreativ aktivitet, off.adm 	
92.200 	 Releer, elektr., prod. 	
23.300 	 Religiose organisasjoner 	
74.300 	 Remskiver, prod 	
52.451 	 Remulade, prod 	
45.310 	Rengjøring, alm 	
45.310 	 brenselsovner 	
52.451 	 -, containere 	
51.433 	forbrenningsovner 	
52.614 	-, innvendig, bygninger 	
32.300 	innvendig, transportmidl 	
52.451 	 -, kjeler 	
71.340 	 kjemiske fabr. 	
33.200 	 nyoppførte bygninger 	
64.200 	 -, peiser 	
92.200 	-, sterile rom 	
92.200 	utluftingsanlegg 	
52.720 	-, ventilasjonskanaler 	
32.200 	Rengjøringsmidler, butikkh . 	
32.200 	-, engrosh 	
32.200 	 Renhold 	
32.200 	 Renovasjon 	
15.42 	 Rensebånd, kornbehandling, prod
15 42 	 Rensemaskiner, korn, prod 	
20.302 	 Rensemiddel, prod 	
25.230 	 Renserier 	
28 120 	 Renseservietter, papir, prod 	
28.120 	 Rensing, forurenset jord 	
01.110 	-, metaller 	
15 419 	 Rensingsanlegg 	
34.300 	 Reoler, boliger, prod 	
61.102 	 Rep, asbest, prod 	
61.101 	 -, tekstilfibre, prod. 	
75.250 	 Reparasjon, biler 	
75.250 	-, edb-anlegg 	
63.223 	-, fotokopieringsmaskiner 	
1 7.409 	-, kontormaskiner 	
36.400 	-, motorsykler 	
33.100 	 -, sykler 	

33.200 	 Reproduksjoner, forlegging 	  22.150
75.130 	 Reproduksjonskameraer, prod. . . 	 33.400
74.201 	Reproduksjonsvirksomhet 	  22.240
92.310 	Repslagervirksomhet 	  17.520
52.485 	 Reservedeler, biler, detaljh 	  50.302
51.640 	 -, biler, engrosh 	  50.301
30.010 	 -, motorsykler, detaljh 	  50.402
74.140 	 -, motorsykler, engrosh. 	  50.401
74.121 	 Respiratorer, prod 	  33.100
25.130 	 Ressonansapparater, kjernemagne-
25 240 	 tisk, prod 	  33.100
29.130 	 Restauranter 	  55.301
25.120 	 Restaurering, kunstverker 	  92.310
75.130 	 Rettsvesen 	  75.230
63.303 	 Revisjons-/bokføringsvirks 	  74.12
63.301 	 Revmatismesykehus 	  85.112
63.301 	Ridepisker, prod 	  36.630
52.432 	Rideskoler 	  92.620
51.474 	 Ridestaller, drift  	 92.720
52.612 	 Riksadvokaten 	  75.230
19.200 	 Riksantikvaren 	  75.120
66.030 	 Riksarkivet 	  92.510
63.303 	Rikskonsertene 	  92.310
05.022 	 Riksmeklingsmannen 	  75.130
74.400 	 Riksrevisjonen 	  75.140
74.810 	 Rikstrygdeverket 	  75.120
92.110 	 Ringeapparater, elektr., prod 	  31.620
92.110 	 Ringpermer, papp, prod 	  21.230
74.400 	-, plast, prod 	  25.240
22.220 	Ris, prod 	  15.610
74.400 	 Risengryn, prod. 	  15.610
31.500 	 Rispoleringsmaskiner, prod 	  29.530
74.400 	 Risstivelse, prod 	  15.620
75.120 	 Rister, prod 	  28.730
31.200 	 Risvin, prod 	  15.950
91.310 	 River, prod 	  28.620
29 140 	 Rivningsentreprenører 	  45.110
15.870 	 Rockwool, steinull, prod 	  26.820
74.700 	 Roeopptakere, prod 	  29.320
74.700 	 Rogn, prod. 	  15.203
74.700 	 Romfart 	  62.300
74.700 	 Romfartøyer, oppsending 	  62.300
74.700 	-, prod 	  35.300
74.700 	 Romsonder, prod 	  35.300
74.700 	 Romutleie, turister 	  55.230
74.700 	 Rotaryklubber 	  91.330
45.450 	 Rotorblad, fly, prod 	  35.300
74.700 	 Rotteutryddelsesmiddel, prod . 	  24.200
74.700 	 Rug, dyrking 	  01.110
74.700 	Rullegardiner, plast, prod 	  25.230
74.700 	tekstilstoff, prod 	  17.409
52.489 	Rulleskøyter, prod 	  36.400
51 442 	 Rulletrapper, install 	  45.310
90.000 	-, prod 	  29.229
90.000 	-, rep 	  45.310
29.530 	Rundsagblad, prod 	  28.620
29.320 	 Rundstykker, prod .	  	15.810
24.510 	Rustbeskyttelse, biler 	  50.200
93.010 	Rutebiler, prod 	  34.100
21 220 	 Rutebiltransport 	  60.211
90.000 	Ruteflyging 	  62.100
28.510 	 Ruter, motorkjøretøyer, prod. 	  26.120
90.000 	Rypsolje, rå, prod 	  15.419
36 140 	Røkt kjøtt, prod. 	  15.130
26.820 	Røntgenapparater, prod 	  33.100
17.520 	 Reg, aluminium, prod 	  27.422
50.200 	-, betong, prod    26.610
72.500 	-, bly, prod 	  27.430
72.500 	-, cellulosesement, prod 	  26.650
72.500 	engrosh 	  51.540
50.403 	-, glass, prod 	  26.150
52.740 	-, gummi, prod. 	  25.130

• 	 • 	 •
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ildfaste keramiske, prod 	
jern, ikke-stopte, prod 	
jern, støpte, prod 	

-, kobber, prod 	
-, krom, prod 	
-, mangan, prod 	

nikkel, prod 	
plast, prod 	

-, sink, prod 	
stål, ikke-stopte, prod 	
stål, stopte, prod 	

-, tinn, prod 	
Rorgater, anlegg 	
Rorinstallasjoner, bygninger 	
Rørleggerartikler, engrosh. 	
Rortransport 	
Røyk, malinger 	
Røykeartikler, engrosh 	
Rådgivning, juridisk, generell 	
Råhuder, engrosh 	
Råjern, prod 	
Råkull, prod 	
Råolje, utvinning 	
Råoljer, prod 	
Råsprit, prod 	
Råstål, prod 	
Råtobakk, engrosh 	
Råull, engrosh 	
-, prod 	
Råvarer, ikke-jordbruksvarer,
engrosh 	

jordbruksråvarer, engrosh . 	

Saft, sukkerholdig, prod 	
Saftpresser, elektr., engrosh 	

hush.bruk, prod 	
Sagblader, prod 	
Sagflis, prod 	

	Saging, metallemner, kontraktbasis 	
-, tre 	
Sagkjeder, prod 	
Sakkarose, prod 	
Sakser, prod 	
Salami, prod 	
Salat, dyrking 	
Salatbarer 	
Salater, prod 	
Salg av egen fast eiendom 	
Salgsautomater, prod 	

salg fra 	
Salicylsyre, prod 	
Salpetersyre, prod 	
Saltet kjøtt, prod. 	
Saltfisk, prod 	
Salting, veier, start-/landingsbaner 	
Saltstenger, prod 	
Saltutvinning 	
Saltvannsskalldyr, fangst 	
Samfunnsvitenskap, forskning 	
Sand, engrosh 	
-, utvinning 	
Sandblåsere, prod 	
Sandblåsing, fasader 	

metaller 	
Sandstein, bryting 	
Sandsugere, utleie 	
Sandtak 	
Sanitetsbind, papir, prod 	

	Sanitærartikler, keramiske, prod. . . 	
-, metall, prod 	
-, plast, prod 	

26.260 	 Sanitærinstallasjoner, bygninger
27.220 	 Sanitærporselen, engrosh 	
27.210 	Sanitærutstyr, butikkh 	
27.440 	Sanitærventiler, prod 	
27.450 	 Satellitter, oppsending 	
27.450 	 -, prod. 	
27.450 	 Sau, slakting 	
25.210 	 Sauehold 	
27.430 	 Sauemelk, rå, prod. 	
27.220 	 Saunaer 	
27.210 	Sausepulver, prod 	
27.430 	 Sceneutstyr, utleie 	
45.212 	 Seddelautomater, prod 	
45.330 	 Seilbrett, prod 	
51.540 	 Seilbåter, bygging 	
60.300 	 Seilmakervirksomhet 	
74.300 	Sekker, papir-, prod 	
51.479 	-, plast-, prod 	
74.110 	 Seler, butikkh 	
51.240 	 -, engrosh 	
27.100 	 Selfangst 	
23.100 	 Selskapslokaler 	
11.100 	 Selvbetjeningsvaskerier 	
15 41 	 Selvkopierende papir, prod 	
15.920 	 Selvstendig utøvende kunstnere .
27.100 	 Sement, prod 	
51.250 	 Sementprodukter, prod. 	
51.240 	 Sengebunner, prod 	
01 220 	 Senger, prod 	

Sengetepper, prod 	
51.5 	 Sengeutstyr, butikkh 	
51.2 	 Sennep, prod 	

Sennepsmel, prod 	
Sennepsolje, rå, prod 	

15.980 	 Sentralbankvirksomhet 	
51 432 	 Sentrifuger, prod 	
29.710 	 Septiktanker, tømming
28.620 	 Serigrafiske trykkerier 	
20.101 	 Sertifisering 	
28.520 	Servelatpølser, prod 	
20.101 	 Servicevirksomhet, fiskeri 	
28.620 	 -, husdyravl 	
15.830 	-, jakt 	
28.610 	-, planteprod 	
15.130 	 -, skogbruk 	
01.12 	 -, teknisk, olje-/gassutv 	
55.302 	 Servietter, papir, prod 	
15.890 	 Servise, porselen, prod 	
70.120 	-, uedelt metall, prod 	
29.240 	-, utleie 	
52.630 	 Setterier 	
24.410 	 Shippingvirksomhet 	
24.150 	 Sidevogner, motorsykler, prod
15.130 	 Sigarer, prod 	
1 5.201 	Sigarettennere, prod 	
90.000 	 Sigaretter, prod 	
15.820 	 Signalanlegg, trafikk, install. 	
14.400 	 -, trafikk, rep 	
05.011 	 Signalapparater, elektr., prod 	
73.200 	 Signalgeneratorer, prod 	
51.539 	 Signaltavler, elektr., prod. 	
14 210 	 Signalutstyr, elektr., prod 	
29.240 	-, elektromek , prod 	
45.450 	 -, mekanisk, prod. 	
28.510 	 -, motorkjøretøyer, prod 	
14.110 	 -, sykler, prod 	
71.320 	 Sikkerhetshjelmer, metall, prod
14 210 	 Sikkerhetskontroll 	
21 220 	 Sikkerhetsseler, prod 	
26.220 	 Sikkerhetsutstyr, elektr., prod 	
28.750 	 -, elektromek., prod 	
25.230 	 -, mekanisk, prod. 	

45.330 	 Sikringer, elektr., prod 	  31.200
51.539 	 Silikon, prod 	  24.160
52.469 	 Silisium, prod 	  24.139
29.130 	 Silke, tvinning  	 17.150
62.300 	 -, veving 	  17.240
35.300 	 Siloer, tre, prod 	  20.301
15.110 	 Sink, bryting  	 13.200
01.220 	 -, prod 	  27.430
01.220 	 Sirener, elektr., prod 	  31.620
93.040 	 Sirkus, drift 	  92.340
15.870 	 Sirup, prod 	  15.830
71.400 	Sittemøbler, prod 	  36.110
30.010 	 Sivilforsvaret 	  75.220
36.400 	 Siviltjenesteadministrasjon 	  75.220
35.120 	 Sjakklubber 	  92.620
17.409 	 Sjakkspill, prod 	  36.500
21.210 	 Sjal, prod  	 18.240
25.220 	Sjampoo, prod 	  24.520
52.420 	 Sjokolade, butikkh 	  52.242
51.421 	-, engrosh 	  51.360
01.500 	-, prod 	  15.840
55.301 	 -, smørbar, prod.  	 15.890
93.010 	 Sjokolademelk, prod 	  15.980
21.230 	Sjøfart, utenriks 	  61.101
92.310 	 Skadedyrbekjempelse, bygninger . 	 74.700
26.510 	Skadedyrmidler, prod 	  24.200
26.6 	 Skadeforsikring 	  66.030
36.150 	 Skaft, tre-, prod 	  20.510
36.140 	 Skalldyr, engrosh 	  51.381
17.401 	 Skap, kjøkken-, prod 	  36.130
52.449 	 Skatoller, prod. 	  36.140
15.870 	Skattefogdene 	  75.110
15.870 	 Skatterådgiving 	  74.123
15.419 	 Ski, prod 	  36.400
65.110 	 Skidrakter, prod 	  18.240
29.240 	Skiferbrudd 	  14.130
90.000 	Skifterettene 	  75.230
22.220 	Skillemynt, prod 	  36.210
74.300 	 Skilt, lys-, prod. 	  31.500
15.130 	 -, metall-, prod 	  28.750
05.0 	 -, plastikk-, prod    25.210
01.420 	 Skinke, prod 	  15.130
01 500 	 Skinn, engrosh 	  51.240
01 410 	 Skinnbekledning, butikkh 	  52.420
02.020 	-, engrosh 	  51.421
11.200 	 Skinner, jern (ikke-mont.), prod. . . 	 27.100
21.220 	 Skip, agenturh. 	  51.140
26.210 -, bore-, kontraktbasis 	  11.200
28.750 	-, bygging 	
71.400
	35.111

desinfeksjon 	  74.700
22 240 -, forsikring 	  66.030
63.401 	innredningsarbeid 	  35.112
35.410 	-, installasjonsarbeid  	 35.112
16.000 	maling 	 35.111
36.630 	 ombygging 	  35.112
16.000 	-, opphogging 	  35.117
45.340 	 -, reparasjon 	  35.111
45.340 	 -, typegodkjennelse 	  74.300
31.620 	-, utleie m/mannskap 	  61.10
31.620 	-, utleie u/mannskap 	  71.220
31.620 	 Skipsfart 	  61
31 620 	 Skipsfendere, prod 	  17.520
35.201 	 Skipsmeklervirksomhet 	  63.402
35.201 	Skipsmotordeler, prod. 	  29.111
31.610 	Skipsmotorer, prod 	  29.111
31.610 	-, rep.  	 29.111
28.750 	Skipspropeller, prod 	  28.750
74.300 	 Skipsskruer, prod 	  28.750
34.300 	 Skipsutstyr, engrosh 	  51.652
31.620 	 Skipsverft 	  35.11
35.201 	 Skjeer, metall, hush bruk, prod 	  28.610
35.201 	 Skjellsand, utvinning  	 14.210
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Skjerf, prod. 	
Skjermer, flettematerialer, prod.
Skjorter, prod 	
Skjæremaskiner, bakeri, prod 	

entreprenorvirks., prod 	
Skjæreredskaper, prod 	
Skjønnhets-/hudpleie 	
Skjonnhetspleieprodukter, prod.
Sko, designvirks. 	
-, ortopediske, prod. 	
-, prod. ellers 	
-, rep 	
Skobørster, prod 	
Skodder, jern, prod 	
-, metall, prod 	

plast, prod 	
-, tre, prod 	
Skogbruk 	

awirkning 	
grøfting 	

Skogbruksservice 	
Skogplanter, dyrking 	
Skogsentreprenører 	
Skoleartikler, plast, prod 	
Skolebarnkjoring 	
Skolefritidsordninger 	
Skolemøbler, prod. 	
Skolepsykologiske tjenester 	
Skoletannleger 	
Skopussere 	
Skorstein, oppsetting 	
Skorsteinsfeiing 	
Skorsteinspiper, prod. 	
Skotøy, agenturh 	
-, asbest, prod 	

butikkh 	
designvirks 	
engrosh 	
ortopedisk, prod 	
postordreh. 	
prod. 	

-, rep 	
Skrap, engrosh 	
Skrin, tre, prod. 	
Skrivemaskiner, butikkh 	

elektriske, prod 	
engrosh 	

-, manuelle, prod 	
-, utleie 	
Skrivepapir, prod 	
Skruer, engrosh 	
-, metall, prod 	
Skrustikker, prod 	
Skrutrekkere, prod 	
Skrutvinger, prod 	
Skråtobakk, prod 	
Skuespillere 	
Skumgummi, butikkh 	
Skumplast, blokker, prod 	
Skumplastvarer, prod 	
Skur, tre, prod 	
Skurepulver, prod 	
Skytevåpen, jakt, prod 	
-, sport, prod. 	
Skytterklubber 	
Skoyter, is-, prod 	
Skåler, keramikk, prod 	
-, plast, prod 	
Slagverksinstrumenter, prod 	
Slakteavfall, bearb. 	
Slaktefjærkre, avl 	
Slakterforretninger 	

18.240 	 Slakterier 	
20.520 	 Slam, transp. via rorledninger 	
18.230 	 Slamsuging 	
29.530 	 Slanger, gummi, prod 	
29.520 	 -, plast, prod 	
28.610 	 -, til gummidekk, prod 	
93.020 	 Slangeskinn, prod 	
24.520 	 Slankeprodukter, engrosh 	
74.840 	 -, prod 	
33.100 	 Sleder, sport, prod 	
19.300 	 Slektsforskning 	
52.710 	 Slepebåter, norskekysten 	
36.620 	 Slepebåtvirksomhet i havner 	
28.120 	 Slipemaskiner, prod 	
28.120 	 Slipestein, prod 	
25.230 	 Slipestoffer, pulverform, prod 	
20.302 	 Sliping, metallemner, kontraktbasis.
02.01 	 Slips, butikkh 	
02 011 	 -, engrosh 	
45.110 	 -, prod 	
02.020 	 Slitebanegummi, prod 	
02.012 	 Sluser, anleggsvirks 	
02.020 	 -, drift 	
25.240 	 Slåmaskiner, jordbruk, prod 	
60 211 	 Smakstilsettingsstoffer, prod 	
85.322 	 Smelteost, prod. 	
36.120 	 Sminkeprodukter, prod 	
85.147 	 Smykker, designvirks. 	
85.130 	 -, edle, butikkh 	
93.050 	 -, edle, prod 	
45.250 	 -, ikke-edle, butikkh. 	
74.700 	 -, ikke-edle, prod 	
26.400 	 -, rep., selvst. virks. 	
51.160 	 Smelt. , prod 	
26.820 	 Smørefett, prod 	
52.431 	 Smøreoljer, engrosh 	
74.840 	 -, prod 	
51 422 	 Snekkere, mobel-
33 100 	 Snekkerarbeid ellers 	
52 612 	 Snittblomster, dyrking 	
19.300 	 Snorer, asbest, prod 	
52.710 	 -, flettede, prod 	
51.570 	 Snus, prod 	
20.510 	 Snørydding, vei/start-/landingsbane
52.485 	 Sodavann, prod 	
30.010 	 Sofabord, prod 	
51 640 	 Software, utleie 	
30.010 	 Sokker, prod 	
71 330 	 Sol-/mosjonssentre 	
21 230 	 Solbeskyttelsespreparater, prod
51 540 	 Solbriller, prod 	
28.740 	 Solbær, dyrking 	
28.620 	 Solkrem, prod 	
28.620 	 Solsikkeolje, raff., prod 	
28.620 	 -, rå, prod 	
16.000 	 Solstudioer 	
92.310 	 Somatiske spesialsykehjem 	
52.489 	 Soneterapi 	
25.210 	 Sopp, dyrking 	
25.210 	 -, innsamling 	
20.301 	 Soppdrepende midler, prod 	
4. 51O 	 Sorbet, prod. 	

29.600 	 Sorenskriverembetene 	
29.600 	 Sorteringsmaskiner, jordbr , prod
92.620 	 Sosialdepartementet 	
36.400 	Sosialhøgskoler, off. 	
26.250 	Sosialhøgskoler, priv. 	
25.240 	 Souvenirer, butikkh 	
36.300 	 -, engrosh 	
15.110 	 Soveposer, prod 	
01 240 	 Sovesofaer, prod 	
52.220 	 Soyabønneolje, raff., prod 	

15.110 	 -, rå, prod 	 15.419
60.300 	 Spader, prod 	  28.620
90.000 	 Spaghetti, prod 	  15.850
25.130 	 Spann, metall, prod. 	  28.710
25.210 	 -, plast, prod 	  25.240
25 110 	 Sparebankenes sikringsfond 	  67.110
01.500 	 Sparebanker 	  65.120
51 390 	 Sparkelmasse, prod 	  24.302
15.880 	 Spaserstokker, prod   36.630
36.400 	 Speditorvirksomhet 	  63.401
93.050 	 Speiderorganisasjoner 	  91.330
61.106 	 Speil, dental bruk, prod 	  33.100
63.229 	 -, medisinsk bruk, prod 	  33.100
29.400 	 -, montering 	  45.442
26.810 	 -, optiske, prod 	  33.400
26.810 	 -, vanlige, prod 	  26.120
28.520 	 Spektrometere, prod 	  33.200
52.420 	 Spenner, metall, prod 	  28.750
51 421 	 Spenningskontrollinstr , prod 	  33.200
18.240 	 Spenningsregulatorer, el., prod. . . 	 31.610
25.110 	 Spenningsstabilisatorer, el., prod. . 	 31.200
45.240 	 Spes. vareutvalg, agenturh 	  51.180
63.229 	 Spesialleger, praktiserende 	  85.122
29.320 	 Spesialmaskiner, prod 	  29.560
15.870 	 Spesialskoler for funksj.hemmede . 	 80.103
15.510 	 Spiker, prod. 	  28.730
24.520 	 Spill, butikkh 	  52.483
74.840 	 -, elektroniske, prod 	  36.500
52.482 	 -, engrosh 	  51.477
36.220 	 -, leker, prod 	  36.500
52.489 	 Spilleautomater, prod 	  36.500
36.610 	 Spillekort, prod 	  36.500
36.220 	 Spillolje, prod 	  23.200
15.510 	 Spinnerimaskiner, prod 	  29.540
23.200 	 Spiralfjær, prod 	  28.740
51.510 	 Spoler, papp, prod 	  21.250
23.200 	 -, plast, prod 	  25.220
36.140 	 -, tre, prod. 	  20.510
45.420 	 Sponplater, prod. 	  20.200
01.12 	 Sportsanlegg, drevet av klubber 	 92.620
26.820 	 -, drift ellers  	 92.610
17.540 	 Sportsartikler, engrosh 	  51.477
16.000 	 -, prod 	  36.400
90.000 	 Sportsfiskeutstyr, prod 	  36.400
15.980 	 Sportshansker, prod 	  36.400
36.140 	 Sportsklær, butikkh. 	  52.420
72.200 	 -, engrosh 	  51.421
17.710 	 Sportssko, butikkh 	  52.431
93.040 	 -, engrosh 	  51.422
24.520 	 Sportsutstyr, agenturh. 	  51.150
33.400 	 -, engrosh 	  51.477
01.130 	 -, rep 	  52.740
24.520 	 -, utleie 	  71.400
15.422 	 Sporveisbane, transport 	  60.212
15.419 	 Sporvognmateriell, prod 	  35.201
93.040 	 -, rep 	  35.202
85.113 	 Sporvognskinner, monterte, prod. 	 28.750
85.159 	 Spredemaskiner, jordbruk, prod. . 	 29.320
01.12 	 Sprengstoff, prod 	  24.610
01.12 	 Sprinkleranlegg, install 	  45.330
24.200 	 -, rep 	  45.330
15.520 	 Sprit, butikkh.  	 52.251
75.230 	 -, engrosh 	  51.341
29.320 	 -, prod 	  15.910
75.120 	 -, rå-, prod  	 15.920
80.302 	Sprøytepistoler, prod 	  29.240
80.309 	 Sprøyter, med bruk, prod 	  33.100
52.489 	 Spyling, gater/veier 	  90.000
51 479 	 Stadioner, anlegg 	  45.230
17.409 	 -, drift 	  92.610
36 110 	 Staller, veddeløpsbaner. 	  92.620
1 5.422 	 Stansemaskiner, prod    29.400
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Startanordn., luftfartøyer, prod. .
Startmotorer, elektr., prod. 	
Stasjoner/godsterminaler 	
Statens adopsjonskontor 	
Statens Atomtilsyn 	
Statens Bibliotekhøgskole 	
Statens Byggforskningsinstitutt . .
Statens Filmkontroll 	
Statens forurensningstilsyn 	
Statens forvaltningstjeneste 	
Statens informasjonstjeneste 	
Statens kartverk 	
Statens Landbruksbank 	
Statens Næringsmiddeltekniske
høgskole 	
Statens Pensjonskasse 	
Statens planteinspeksjon 	
Statens pristilsyn 	
Statens teleforvaltning 	
Statens tobakkskaderåd 	
Statistisk sentralbyrå 	
Statsarkivet 	
Statsbanker 	
Statsbygg 	
Statskirken 	
Statsskog 	
Statskonsult 	
Statsministerens kontor 	
Statuetter, keramiske, prod. 	

plast, prod 	
-, tre, prod 	
Stauder, dyrking 	
Stearinlys, prod 	
Stein, ikke-ildfast keramisk, prod 	
-, knusing 	
Steinbearbeiding 	
Steinbrudd 	
Steinindustri 	
Steinkull, bryting 	
Steintøy, butikkh 	

engrosh 	
Steinull, prod. 	
Stekepanner, elektr., prod. 	

ikke-elektr., prod 	
Stekt lok, prod 	
Stemmegafler, prod 	
Stemmepiper, prod 	
Stempelputer, prod. 	
Stempler, trykking, prod 	
Stenger, aluminium, prod 	
-, glass, prod 	
-, gummi, prod 	
-, jern, kaldtrekking, prod 	
-, jern, valset, prod 	

kobber, bearb. 	
-, krom, bearb 	
-, mangan, bearb 	
-, nikkel, bearb 	
-, plast, prod 	
-, stal, kaldtrekking, prod 	

stål, valset, prod. 	
Stensiler, prod 	
Steriliseringsapp., prod 	
Stifter, prod 	
Stikk, forlegging 	
Stikkontakter, prod 	
Stillaser, utleie m/personell 	

utleie u/personell 	
Stivelse, prod 	
Stivelsesprodukter, prod 	
Stoff, asbest, prod 	
Stoffer, glassfiber, prod 	

35.300 	 -, trikotasje, prod 	
31.610 	 Stoffmisbrukere, institusjoner 	
63.211 	 Stoler, prod 	
75.120 	 Storfehold 	
75.100 	 Stortinget 	
80.309 	 Strengeinstrumenter, prod 	
73.100 	 Strikkemask., hush.bruk, engrosh.
92.110 	 -, prod 	
74.300 	 Strikkepinner, metall, prod 	
75.140 	 Strimler, gummi, prod 	
75.140 	 -, klebe-, papir, prod 	
74.203 	 -, klebe-, plast, prod 	
63.220 	 -, plast, prod 	

Strykejern, prod 	
80.302 	 Strykemask for vaskerier, prod
75.300 	Strømpebukser, prod 	
75.130 	 Strømper, butikkh. 	
75.130 	 -, prod 	
75.130 	 Strømstyrkekontr.instr , prod 	
75.120 	 Stråleror, prod 	
75.110 	 Strålingsdetektorer, prod. 	
92.510 	 Strålingsmålere, prod 	
65.220 	 Stråvarer, prod 	
75.140 	 Stukkatorvirksomhet 	
75.120 	 Stutterier 	
02.020 	 Styreanordninger, fly, prod 	
75.140 	 Styrehus, motorkjøretøyer, prod
75 110 	Styrke-/bruddprøving 	
26.210 	Støpeformer, prod 	
25.240 	Støpegods, edelmetall, prod 	
20.510 	 -, engrosh 	
01.12 	 -, jern, prod 	
36.630 	 -, lettmetall, prod 	
26.300 	 -, stål, prod 	
14.210 	 -, tungmetall, prod 	
26.700 	Støpemaskiner, metallind., prod
14.110 	 Støpeoser, prod 	
26 	Støping, betongunderstell til
10 100 	 plattformer 	
52.442 	Støtdempere, motorkj.toyer, prod
51 441 	 Støtfangere, karosserier, prod
26.820 	Støtputer, prod 	
29.710 	 Støvsugere, butikkh 	
28.750 	 -, engrosh 	
15.330 	 -, hush bruk, prod 	
36.300 	 -, industrielt bruk, prod 	
36.300 	 -, rep 	
36.630 	 Stoydemping, bygg, tekn kons.
36.630 	 stal, kaldbeh., prod 	
27.422 	 -, kaldtrekking, prod 	
26 150 	 -, trådtrekking, prod 	
25.130 	 Stålbånd, kaldvalsing, prod 	
27.310 	 Stålfat, under 3001., prod 	
27.100 	 Stålfittings, ikke støpte, prod. 	
27.440 	 -, stopte, prod. 	
27.450 	 Stålkonstruksjoner, bygg, prod 	
27.450 	 Stålplater, valsede, prod 	
27.450 	 Stålprodukter, støping 	
25.210 	 Stålprofiler, valsede, prod 	
27.310 	 Stålror, ikke støpte, prod. 	
27.100 	 -, støpte, prod. 	
21.230 	 Stålsand, prod 	
33 100 	 Stålstenger, valsede, prod 	
28 . 730 	 Ståltråd, kaldtrekking, prod 	
22.150 	 Stålverk 	
31.200 	 Sukker, engrosh. 	
45.250 	 -, prod 	
71.320 	 Sukkermais, dyrking 	
15.620 	 Sukkerroer, dyrking 	
15.620 	 Sukkersykehjem 	
26.820 	 Sukkervarer, engrosh. 	
17.250 	 -, prod 	

17.600 	 Supper, prod 	  15.890
85.313 	 Suturer, prod 	  24.420
36.110 	 Svabere, prod 	  36.620
01.210 	 Svarsendere, prod 	  32.200
75 110 	 Sveisemaskiner, metall, prod 	  29.400
36.300 	 Sveising, metallemner, kontr.basis 	 28.520
51.630 	 Sveising, metallemner, prod 	  28.520
29.540 	 Sverd, prod 	  28.750
28.750 	 Svinefett, utsmelting 	  15.110
25 130 	 Svinehold 	  01.230
21.230 	 Svinghjul, prod 	  29.140
25.240 	 Svingkraner, prod 	  29.22
25.210 	 Svovel, utvinning 	  14.300
29.710 	Svømmebassenger, priv, install 	  45.450
29.540 	Svømmehaller, anleggsvirks. 	  45.230
17.710 	 -, drift 	  92.610
52.420 	Svømmeklubber 	  92.620
17.710 	 Sykehus 	  85.11
33.200 	 -, alm somatiske 	  85.111
31 620 	 -, fengsels- 	  85.111
33.200 	 -, militær-  	 85.111
33.200 	 -, psykiatriske 	  85.116
20.520 	 -, spes somatiske 	  85.112
45.410 	 Sykehusutstyr, engrosh 	  51.460
01 220 	 Sykepleieartikler, engrosh 	  51.460
35.300 	 Sykesenger, prod 	  33.100
34.300 	 Sykestue og/eller fødehjem 	  85.115
74.300 	 Sykler, butikkh 	  52.483
29.560 	 -, deler, prod 	  35.420
27.540 	 -, engrosh 	  51.477
51.540 	 -, prod 	  35.420
27.510 	 -, rep 	  52.740
27.530 	 -, utleie  	 71.400
27.520 	 Sylinderlåser, prod. 	  28.630
27.540 	Syltetøy, prod. 	  15.330
29.510 	 Symaskiner, butikkh 	  52.451
29.510 	 -, hush., engrosh 	  51.432

-, prod 	  29.540
45.212 	 -, rep 	  52.720
34.300 	 Symaskinnåler, prod 	  29.540
34.300 	 Syntetisk gummi, prod 	  24.170
17.520 	 Syntetisk pels, prod. 	  18.300
52.451 	Synåler, prod. 	  28.750
51 432 	 Syrer, uorganiske, prod 	  24.139
29.710 	 Sysaker, butikkh 	  52.410
29.560 	 -, engrosh 	  51.410
52.720 	 Sysselmannen på Svalbard 	  75.240
74.202 	 Sytråd, engrosh 	  51.410
27.330 	 -, prod. 	  17.160
27.310 	 Solv, engrosh 	  51.520
27.340 	 -, ubearbeidet, prod 	  27.410
27.320 	Sølvmalm, bryting 	  13.200
28.710 	 Sølvsmier 	  36.220
27.220 	 Sølvvarer, butikkh 	  52.482
27.210 	 -, designvirks. 	  74.840
28.110 	 engrosh 	  51.476
27.100 	 -, prod 	  36.220
27.520 	 -, rep 	  52.730
27.100 	Søppeltømming 	  90.000
27.220 	 Såler, fottøy, prod 	  19.300
27.210 	 -, tre, prod 	  20.510
27.350 	 Såmaskiner, prod 	  29.320
27.100 	 Såpe, prod 	  24.510
27.340 	 Såvarer, engrosh 	  51.210
27.100
51.360 	 T
15.830 	 Tagliatelli, prod   	 15.850
01.121 	 Takpapp, prod 	  26.820
01.110 	 Takrenner, montering 	  45.221
85.113 	 Taksasjon av skog 	  02.020
51.360 	 Takstein, cellulosesement, prod. . . 	 26.650
15.840 	 -, tegl, prod. 	  26.400
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Takstoler, tre, prod 	
Taktekking 	
Talgsmelting 	
Taljeverk, prod. 	
Talkum, utvinning 	
Tall, metall, prod 	
Tallerkner, papp, prod 	
Tang/tare, innsamling 	
Tanker, jern, over 300 I., prod. . .

metall, over 300 I., prod 	
-, plast, prod 	
Tanks, prod 	
Tankskip, bygging 	
Tankvogner, jernbane, prod 	
Tannbørster, elektr., prod 	

ikke-elektr., prod 	
Tannhjul, prod 	

kjeder, prod 	
-, utvekslinger, prod 	
Tannkrem, prod 	
Tannlegeapparatur, prod. 	
Tannleger, praktiserende 	
Tannlegestoler, prod 	
Tannpleiere 	
Tannproteser, ikke-tilpasset, prod. 	
-, prod 	

tilpassing 	
Tantal, bryting 	
Tape, plast, prod 	
Tapeter, butikkh 	

engrosh 	
-, prod 	
Tapetseringsvirksomhet 	
Tapioka, prod 	
Tarmrenserier 	
Tauverk, prod 	
Taxiflyging 	
Taxikjøring 	
Taximetre, prod 	
Taxisentraler, drift 	
Te, bearbeiding 	

butikkh 	
engrosh 	

Teaterforestillinger, oppføring 	
Teatre, drift 	
Teglverk 	
Tegnefilm, innspilling 	
Tegnere 	
Teknisk testing/kontroll 	
Teknisk utstyr, agenturh 	
Tekniske fagskoler 	
Teknologiske museer 	

	

Tekstbehandlingsmaskiner, prod. . 	
Tekstiler, agenturh. 	
-, bleking 	

bolig-, prod 	
butikkh 	
designvirks. 	
engrosh 	
etterbehandling 	
gummiimpregnert, prod 	
postordreh 	
utleie 	
veving 	

Tekstilfibre, bearbeiding 	
engrosh 	

Tekstilindustri 	
Tekstilplanter, dyrking 	
Tekstilråvarer, agenturh 	
Tekstilstoffer, engrosh 	
Tekstilvatt, prod. 	
Telefaksapparater, prod. 	

20.302 	 Telefon, kommunikasjon 	
45.229 	 Telefonanlegg, bygninger, install.
15.110 	 -, bygninger, rep. 	
29.22 	 -, prod 	
14.500 	 Telefonapparater, butikkh. 	
28.750 	 -, prod 	
21 220 	 Telefonkataloger, forlegging 	
05.011 	 Telefonsvareapparater, prod. 	
28.210 	 Telegrafvirksomhet 	
28 210 	 Telekommunikasjon 	
25.230 	 Telekommunikasjonsutstyr, butikkh
29.600 	 -, vedlikehold 	
35.111 	 Teleks, kommunikasjon 	
35.201 	 Telemateriell, prod 	
29.710 	 Teleskoper, prod 	
36.620 	 Telt, prod 	
29.140 	 Temaskiner, elektr., prod 	
29.140 	 Tenger, prod 	
29.140 	 Tenningsutstyr, prod 	
24.520 	 Tennisbaner, anlegg 	
33.100 	 Tennmagneter, elektr , prod 	
85.130 	 Tennror, elektr., prod. 	
33.100 	 Tennspoler, elektr., prod 	
85.130 	 Teppelegging 	
33.100 	 Tepper, butikkh 	
33.100 	 -, elektr., prod 	
85.130 	 -, engrosh 	
13.200 	 -, flettematerialer, prod. 	
25.240 	 -, prod ellers 	
52.486 	 -, rensing 	
51 442 	 Terminaler, edb, prod 	
21 240 	 Termoglass, prod 	
45.430 	 Termometere, prod 	
15.620 	 Termosflasker, prod 	
15.110 	Termostater, prod 	
17.520 	 Termostatventiler, prod 	
62.200 	 Terpentin, mineralsk, prod 	
60.220 	 Terter, prod 	
33.200 	 Testboring 	
63 211 	 Tetningsmidler, prod 	
15.860 	 Thoriummalm, bryting 	
52.272 	 Tidskontrollapparater, prod 	
51 370 	 Tidsmålingsapparater, prod 	
92.310 	 Tidsskrifter, forlegging 	
92.320 	Tilbehør, motorsykler, detaljh 	
26.400 	 -, motorsykler, engrosh 	
92.110 	 Tilhengere, engrosh 	
92.310 	 -, ikke-landbruk, prod 	
74.300 	 -, landbruk, prod 	
51 140 	 Time-share bygninger, drift 	
80.220 	 Timeplaner, forlegging 	
92.520 	 Tinn, bryting 	
30.010 	 -, prod 	
51.160 	 Tivoli 	
17.300 	 Toalettartikler, butikkh 	
17.401 	 -, engrosh 	
52.410 	 -, keramiske, prod 	
74.840 	 -, papir, prod 	
51.410 	 -, plast, prod 	
17.300 	 -, porselen, prod 	
25.130 	 Tobakk, butikkh. 	
52.612 	 -, prod 	
71 400 	 Tobakksvarer, engrosh 	
17 2 	 Togservering 	
17 1 	 Tollvesen 	
51 569 	 Tomater, dyrking 	
17 	 Tomatketchup, prod 	
01.110 	 Tomter, jordarbeid 	
51.110 	 -, rydding 	
51.410 	 Tonic, prod 	
17.540 	 Torghandel 	
32.200 	 Torv, stikking 	

	64.200	 Torvprodukter, prod. 	  26.820

	

45.310 	Torvstrø, prod 	  14.300

	

45.310 	 Totalisatorspill 	  92.710

	

32.200 	 Trafikkhavner, anlegg 	  45.240

	

52.485 	 -, drift 	  63.221

	

32.200 	 Trafikkreg.utstyr, elektr. prod 	  31.620

	

22.110 	 -, elektromekanisk, prod. 	  35.201

	

32.300 	 -, mekanisk, prod 	  35.201

	

64.200 	 Trailere, detaljh.  	 50.102

	

64.200 	 -, engrosh 	  50.101

	

52.485 	 Traktorer, engrosh 	  51.660

	

64.200 	 -, prod 	  29.310

	

64.200 	 Transformatorer, engrosh 	  51.651

	

32.200 	 -, prod. 	  31.100

	

33.400 	 Transistorer, prod 	  32.100

	

17.409 	 Transport, avfall 	  90.000

	

29.710 	 -, drosjebil 	  60.220

	

28.620 	 -, elver og innsjøer 	  61.200
	31.610	 -, forstadsbane 	  60.212

45.230 -, gods på vei 	  60.240

	

31.610 	 hjelpevirksomhet 	  63

	

31.610 	 -, ikke-motorisert 	  60.230

	

31.610 	 -, jernbane 	  60.100

	

45.430 	 luft 	  62

	

52.487 	 -, passasjerer, charterflyging 	  62.200

	

29.710 	 -, ruteflyging 	  62.100

	

51.473 	 -, ror- 	  60.300

	

20.520 	 sporveisbane 	  60.212
17.51075.130statlig/kommunal adm 	

	

93.010 	 -, turbil 	  60.230

	

30.020 	 Transportbånd, gummi, prod 	  25.130

	

26.120 	 -, plast, prod 	  25.240

	

33.200 	 Transportcontainere, prod 	  34.200

	

36.630 	 Transportforsikring 	  • 66.030

	

33.300 	 Transportmiddelindustri 	  34-35

	

29.130 	 Transportoppdrag, formidling 	  63.211

	

23.200 	 Transportremmer, prod. 	  17.540

	

15.810 	 Transportsentraler, drift 	  63.211

	

45.120 	 Trapper, ferdige, montering 	  45.420

	

24.302 	 -, metall, prod 	  28.120

	

12.000 	 -, rulle-, install  	 45.310

	

33.500 	 -, rulle-, rep 	  45.310

	

33.500 	 -, tre, prod 	  20.302

	

22.130 	 Treartikler, engrosh 	  51.479

	

50.402 	 Tredreiere 	  20.510

	

50.401 	 Treemballasje, prod 	  20.400

	

50.101 	 Trehjulsykler, prod 	  36.500

	

34.200 	 Treimpregneringsmidler, prod. . . 	 24.301

	

29.320 	 Treimpregneringsvirksomhet 	  20.102

	

70.202 	 Treindustri 	  20

	

22.150 	 Trekkvogner, prod 	  35.500

	

13.200 	 Trekull, prod 	  24.140

	

27.430 	 Trelast, agenturh 	  51.130

	

92.330 	 -, butikkh. 	  52.464

	

52.330 	 engrosh 	  51.532

	

51.450 	 Trenere, sport, profesjonelle 	  92.620

	

26.210 	 Treningsdrakter, prod 	  18.240

	

21.220 	 Tresko, prod 	  19.300

	

25.240 	 Treull, prod 	  20.101

	

26.210 	 Trikotasjestoffer, prod 	  17.600

	

52.260 	 Trikotasjevarer, prod.  	 17.7

	

16.000 	 Trillebårer, prod 	  35.500

	

51.350 	 Tromler, metall, prod 	  28.710

	

55.301 	 -, tre, prod. 	  20.400

	

75.240 	 Trossamfunn 	  91.310

	

01.12 	 Trucker, prod 	  29.229

	

15.870 	 Truser, prod.  	 18.230

	

45.110 	 Trygdekontorene 	  75.300

	

45.110 	 Trygdeordninger underl. off.forv. 	 75.300

	

15.980 	 Trykkbeholdere, typegodkjenning 	 74.300

	

52.620 	 Trykkerier 	  22.2
22.210

	

10.300 	 -, avis- 	
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bok-
Trykkfarger, prod 	
Trykking, metall 	
-, tekstiler 	
Trykkluft, prod. 	
Trykklåser, prod 	
Trykte kretsløp, prod 	
Trær, beskjæring 	
Tråd, aluminium, prod 	
-, bly, prod 	
-, kobber, prod 	
-, krom, prod 	
-, mangan, prod. 	
-, nikkel, prod 	
-, sink, prod 	
-, tinn, prod 	
Trådsneller, papir, prod
-, tre, prod 	
Trådvarer, metall, prod 	
Trådvev, metall, prod 	
Tuber, metall, prod 	
Tunnelboringsmaskiner, prod 	
Tunneler, anleggsvirks 	

betalings-, drift 	
Turbiltransport 	
Turbindeler, prod 	
Turbiner, prod 	

utleie u/betjeningspersonale
Turisme, statlig/komm. adm 	
Turistbusstrafikk 	
Turistbåter, drift 	
Turistforeninger 	
Turistguidevirksomhet 	
Turisthytter, drift 	
Turistkontorer 	
Tusjer, prod 	
TV, nær-TV 	
TV-apparater, butikkh 	

engrosh 	
-, rep 	
-, utleie 	
-, utleie og butikkh 	
TV-programmer, overforing 	
-, prod 	
Tyggegummi, prod 	
Tyll, prod 	
Tyverialarmer, elektr., prod
-, 	 install
-, rep 	
Timmer, agenturh 	

engrosh 	
Tømmermåling 	
Tornrervirksomhet 	
Tønner, tre, prod 	
Tørkeanlegg, papirind., prod 	
-, treindustri, prod 	
Tørkeapparater, el. hush br., prod.
Tørkemaskiner, hush.bruk, prod. . .
-, vaskerier, prod 	
Tørkeskap, engrosh 	
Tørket kjøtt, prod 	
Tørketromler, butikkh 	

engrosh 	
Tørrelementer, prod 	
Tørrfisk, prod. 	
Tørrklosetter, vedlikehold 	
Tørrmelk, prod 	
Toy, brukt, butikkh 	
Tårn, metall, prod 	

Ukeblad, forlegging 	

22.220 	 Ull, karding 	
24.302 	 Ultralydapparater, prod 	
28.510 	 Ulykkesforsikring 	
17.300 	 Underbenklær, prod. 	
24.110 	 Undergrunnsbaner, anlegg 	
36.630 	 -, trafikk 	
32.100 	Underskjørt, prod 	
01 410 	 Understellsbehandl., motorkj.toy
27.422 	 Undervisning 	
27.430 	 Undervisningsdirektørene 	
27.440 	 Ungdomsklubber 	
27.450 	 Ungdomsorganisasjoner 	
27.450 	 Ungdomsskoler 	
27.450 	 Uniformer, prod 	
27.430 	 Universiteter 	
27.430 	 Universitetsbiblioteker 	
21.250 	 Ur, butikkh 	
20.510 	 -, engrosh 	
28.730 	 -, prod 	
28.730 	 -, rep 	
28.720 	 Uranmalm, byting 	
29.520 	 Urea, prod 	
45.212 	 Urglass, prod 	
63.213 	 Urinaler, keramiske, prod. 	
60.230 	 Urkasser, prod 	
29.119 	 Urmakerforretninger 	
29.119 	 Urremmer, ikke-metall, prod 	
71.340 	 -, metal!, prod. 	
75.130 	 Urverk, prod 	
60.230 	 Utendørsbelysning, prod 	
61.10 	 Utenriks sjøfart 	
63.303 	 Utenriksdepartementet 	
63.302 	 Utfresing, metallemner, kontraktb
55.210 	 Utgraving, tomter 	
63.302 	 Utladningslamper, elektr., prod
24.660 	 Utleie, arbeidsstillaser u/pers. 	
92.200 	 avfallscontainere, hush. 	
52.451 	 bekledningsartikler 	
51.433 	 boreplattformer u/pers. 	
52.720 	 -, busser 	
71.400 	 bygge- og anl.mask m/pers.
52.451 	 -, bygge- og anl.mask u/pers
64.200 	 -, campingbiler 	
92.200 	 -, campingvogner 	
15.840 	 containere, transport 	
17.540 	 -, edb-maskiner 	
31.620 	 -, egen fast eiendom 	
45.310 	 elektriske apparater 	
45.310 	 entreprenørmateriell m/pers.
51.130 	 entreprenørmateriell u/pers 	
51.531 	 -, ferieboliger 	
02.020 	 -, fiskerettigheter 	
45.420 	 fotokopimaskiner 	
20.400 	 "gjor-det-selv"-maskiner 	
29.550 	 glass 	
29.550 	 grammofonplater 	
29.710 	 gullvarer 	
29.710 	 -, hush. apparater 	
29.540 	 -, jaktrettigheter 	
51.432 	 jordbruksarealer 	
15.130 	 jordbrukseiendommer 	
52.451 	 kjøkkenutstyr 	
51.432 	 klær 	
31.400 	 kontormaskiner 	
15 201 	 kontrollutstyr u/betj 	
90.000 	 kostymer 	
15.510 	 landbruksmaskiner u/betj 	
52.502 	 landtransportmateriell u/forer
28 110 	 -, langtids-, møbl boliger 	

lastebiler m/forer 	
lastebiler utfører 	

22.130 	 liggestoler 	

17.120 	 luftfartoyer m/besetning 	  62.200
33.100 	luftfartøyer u/besetning 	  71.230
66.030 	 lystbåter     71.400
18.230 	 lærvarer 	  71.400
45.212 	 -, motorer 	  71.340
60.212 	 -, motorsykler 	  71.100
18.230 	 musikkinstrumenter 	  71.400
50.200 	 møbler 	  71.400
80 	 måleutstyr u/betj.pers. 	  71.340
75.120 	 oljeutvinningsutstyr u/betj.pers 	 71.340
85.323 	 personbiler m/forer 	  60.220
91.330 	 personbiler u/forer 	  71.100
80.102 	 -, postbokser 	  64.110
18.210 	 reklameplass 	  74.400
80.301 	 -, rekvisitter 	  71.400
92.510 	 -, rom, turister 	  55.230
52.481 	 -, sandsugere 	  71.320
51.475 	 sceneutstyr 	  71.400
33.500 	 -, sjotransportmateriell 	  71.220
52.730 	 -, skip m/besetning 	  61.10
12.000 	 -, skip u/besetning 	  71.220
24.150 	 -, skogbruksmaskiner u/betj.pers. 	 71.310
26.150 	 skrivemaskiner 	  71.330
26.220 	 smykker 	  71.400
33.500 	 -, software 	  72.200
52.481 	 -, sportsfiskeutstyr 	  92.720
19.200 	 -, sportsutstyr 	  71.400
33.500 	 -, stillaser m/oppsetting 	  45.250
33.500 	 stillaser u/oppsetting 	  71.320
31.500 	 sykler 	  71.400
61.101 	 sølvvarer 	  71.400
75.210 	 -, tekstiler  	 71.400
28.520 	 -, turbiner u/betj.pers. 	  71.340
45.110 	 -, TV-apparater 	  71.400
31.500 	 -, vannsykler 	  92.720
71.320 	 -, verkstedmaskiner u/betj.pers. 	 71.340
90.000 	 -, videobånd/-kassetter 	  71.400
71 400 	 -, videospillere 	  71.400
71.340 	 -, vitenskapelig utstyr u/pers 	  71.340
71.210 	 Utluftingsanlegg, rengjøring 	  74.700
45.500 	 Utstikking, fast eiendom 	  70.112
71.320 	 Utstillinger, kunst- 	  92.520
71.100 	 Utstillingsaktiviteter ellers  	 74.840
71.100 	 Utstillingshaller, drift  	 74.840
71 210 	 Utstillingslokaler, innretning  	 74.400
71.330 	 Utstillingsmontre, prod 	  36.120
70.202 	 Utstopping av dyr 	  36.630
71.400 	 Utstyrsvarer, butikkh 	  52.410
45.500 	 -, engrosh 	  51.410
71.320 	 -, postordreh 	  52.612
70.310 	 Utstotningsventiler, motorer, skip,
92.720 	 prod 	  29.111
71.330 	 Utvekslinger, prod 	  29.140
71 400 	 Utviklingsselskaper 	  65.239
71.400
71.400 	 V
71 400 	 Vaksiner, prod 	  24.420
71.400 	 Vakttjeneste 	  74.600
92.720 	 Vakuumpumper, prod 	  29.120
70.202 	 Valsemaskiner, prod 	  29.240
70.202 	 Valser for metall, prod 	  29.510
71.400 	 Valsing, metall 	  28.400
71.400 	 Vanadium, bryting 	  13.200
71.330 	 Vandrerhjem, drift 	  55.210
71.340 	Vanførehjem 	  85.113
71.400 	 Vann, distribusjon 	  41.000
71.310 	 -, oppsamling 	  41.000
71.210 	 -, rensing 	  41.000
70.202 	 Vannanlegg, anleggsvirks    45.212
60.240 	 Vannforsyning 	  41.000
71.210 	 Vannhjul, prod 	  29.119
92.720 	 Vanningsanlegg, drift 	  01.410
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Vannkvalitet, målinger 	
Vannsykler, utleie 	
Vareprøver, distribusjon 	
Varme-/energikonsulenter 	
Varmeanlegg, elektr., install 	

elektr., rep 	
engrosh 	

Varmeapp., el. hush.bruk, prod. . .
-, ikke-el., prod 	
Varmeforsyning 	

	

Varmeisol., keram. produkter, prod 	
Varmeisolering, bygg 	
Varmemålere, prod 	
Varmeplater, el., hush., prod 	
Varmevekslere, prod 	
Varmtvannsbeh., el., hush., prod.
-, ikke-el., hush., prod 	
Varmtvannsforsyning 	
Vaselin, prod 	
Vask/polering biler 	
Vaskefat, metall, prod. 	
Vaskekluter, prod 	
Vaskekummer, engrosh 	
-, keramiske, prod 	
Vaskemaskiner, butikkh. 	

engrosh 	
-, hush. bruk, prod 	
-, vaskerier, prod 	
Vaskemidler, prod. 	
Vaskerivirksomhet 	
Vatt, medisinsk prep., prod 	
Vattepper, prod 	
Veddeløpsbaner, drift 	
Veddeløpsstaller 	
Vegetabilske oljer, raff., prod 	

rå, prod 	
Veggbekledning, plast, prod 	
-, tre, oppsetting 	
Veggfliser, keramikk, prod 	
Veier, anleggsvirks. 	
-, feiing/spyling 	

rådgivende ingeniørvirksomhet 	
Veihjelp 	
Veioppmerking 	
Vekselstrømsgeneratorer, ikke
for kjøretøyer, prod 	
-, motorer, prod 	
Vekselstrømsmotorer, prod 	
Vekter, prod 	
Velferdsorganisasjoner 	

	

Ventilasjonsanl., ind. bruk, prod. . . 	

	

Ventilasjonskanaler, rengjøring . . . 	
Ventilasjonsteknikk, bygg 	
Ventilatorer, hush. bruk, prod. . .
Ventiler, prod 	
Verdensbanken 	
Verdipapirbørser 	
Verdipapirfondenes forv. selskaper 	
Verdipapirsentralen 	
Verktøy, butikkh 	

hånd-, prod 	
maskin-, engrosh 	

-, maskin-, prod 	
-, maskin-, utleie 	
Vermouth, prod. 	
Vesker, butikkh 	
Vester av trikotasje, prod 	
Vevstoler, prod 	
Viadukter, anlegg 	
Vibrasjonsisolering, bygg 	
Videoapparater, butikkh 	

engrosh 	

	74.300	 -, prod 	  32.300
	92.720 	-, rep 	  52.720

	

74.400 	 -, utleie 	  71.400
	74.202 	Videodistribusjon 	  92.120

	

45.310 	 Videofilmer, butikkh 	  52.452

	

45.310 	 -, kopiering 	  22.320
	51.540 	-, uinnspilte, prod 	  24.650

	

29.710 	 Videokassetter, butikkh 	  52.452

	

29.720 	 -, engrosh 	  51.434

	

40.300 	 Videoopptak, reprod 	  22.320

	

26.260 	 Videoproduksjon 	  92.110
	45.320 	Videospill, prod 	  36.500

	

33.200 	 Videregående skoler 	  80.2

	

29.710 	 Vikarbyråer 	  74.502

	

29.240 	Viltkjøtt, engrosh 	  51.320

	

29.710 	 Vimpler, prod 	  17.409

	

29.720 	 Vin, butikkh 	  52.251

	

40.300 	 -, engrosh 	  51.341
	23.200 	-, frukt-, prod  	 15.940

	

50.200 	 Vindjakker, prod 	  18.220

	

28.750 	 Vinduer, innsetting 	  45.420

	

17.401 	 Vindusrammer, cell.sement, prod. .	 26.650
	51.539 	-, metall, prod 	  28.120

	

26.220 	 -, plast, prod 	  25.230
	52.451 	-, tre, prod 	  20.302
	51.432 	Vindusviskere, kjøretøy, prod 	  31.610

	

29.710 	 Vineddik, prod. 	  15.870

	

29.540 	 Vinger, fly, prod 	  35.300

	

24.510 	 Vintersportsanlegg, drevet
	93.010	 av klubber 	  92.620
	24.420 	Vintersportsanlegg, drift ellers 	  92.610
	17.401 	Vintersportsklubber 	  92.620

	

92.610 	 Vinylacetat, prod 	  24.160

	

92.620 	 Vinylklorid, prod. 	  24.160

	

15.422 	 Vitaminer, prod 	  24.420

	

15.419 	 Vitenskapelig utstyr, utleie 	  71.340

	

25.230 	 Vitenskapelige museer 	  92.520
	45.420 	Voks, prod 	  24.510
	26.300 	Vulkanisering 	  25.120

	

45.230 	 WS-arbeid 	  45.330

	

90.000 	 Væsker, transport via rørledninger 	 60.300

	

74.202 	 Væskestandsmålere, prod. 	  33.200

	

50.200 	 Våpen, prod 	  29.600
45.230

	31.100	 Whisky, prod 	  15.910
	31.610	 White spirit, prod 	  23.200

31.100

	

29.240 	 Y
	85.329	 Yoghurt, prod 	  15.510

	

29.230 	 Yrkessammenslutninger 	  91.120

	

74.700 	 Yttertøy, prod 	  18.220

	

74.202 	 Z
	29.710	 Zoologiske hager 	  92.530

29.130

	

99.000 	 0

	

67.110 	 Økologiske organisasjoner 	  91.330

	

65.239 	 Øl, engrosh 	  51.349

	

67.110 	 -, prod  	 15.960

	

52.462 	 Ølhaller, drift 	  55.400
	28.620 	Østersyngel, prod 	  05.022

51.610
29.400
71.340
15.950
52.432
17.720
29.540
45.212
45.320
52.451
51.433

142



Norges offisielle statistikk 	 Standard for næringsgruppering

Publiserte standarder for norsk statistikk
Published standards for Norwegian Statistics

I serien Standarder for norsk statistikk (SNS)
Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS)

Kontoplanen i nasjonalregnskapet. Ajourført mai 1989
Accounting System of the National Accounts. Updated May
1989. 1989-95s. (SNS nr. 1) 45 kr
ISBN 82-537-2792-5

Standard for næringsgruppering Standard Industrial
Classification. 1983-49s. (SNS nr. 2) 35 kr
ISBN 82-537-1891-8

Standard for handelsområder Etter kommuneinndelingen pr.
1. januar 1989. 1989-39s. (SNS nr. 3) 35 kr
ISBN 82-537-2806-9

Standard for kommuneklassifisering Standard
Classification of Municipalities. 1985-46s. (SNS nr. 4)
20 kr ISBN 82-537-2212-5

Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status Standard
Classification of Socioeconomic Status.
1984-32s. (SNS nr. 5) 12 kr ISBN 82-537-2073-4

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker Norsk
utgave av International Classification of Diseases, Ninth
Revision (ICD-9). Systematisk del. Revidert 1990.
1990-310s. (SNS nr. 6) 100 kr ISBN 82-537-2966-9
Stikkordregister. Opptrykk 1992. 153s. (SNS nr. 6)
115 kr ISBN 82-537-2350-4

Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk
statistikk Revidert 1989 Norwegian Standard Classification
of Education Revised 1989. 1989-161s.
(SNS nr. 7) 60 kr ISBN 82-537-2793-3

Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over
utenrikshandelen (SITC-Rev.3). 1989-96s.
(SNS nr. 9) 55 kr ISBN 82-537-2741-0

I serien Norges offisielle statistikk (NOS)
Issued in the series Official Statistics of Norway (NOS)

Klassifikasjon av sykdommer, skader og dødsårsaker. Norsk
utgave av ICD-9 Systematisk del. Opptrykk. 1993-310s.
(NOS C 107) 210 kr ISBN 82-537-2966-9 ISSN 0333-1741

Klassifikasjon av sykdommer, skader og  dødsårsaker Norsk
utgave av ICD-9 Stikkordregister. Opptrykk. 1993-153s.
(NOS C 108) 150 kr ISBN 82-537-2350-4 ISSN 0333-1741
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Referanser til Standard for næringsgruppering

NACE Rev.1 (Nomenclature gin6rale des Activit6s economiques dans les Communaut6s Europ6enes) , Official
Journal of the European Communities L 293. Volume 33, 24 October 1990, ISSN 0378-6978

ISIC Rev.3 (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities).
Statistical Papers, Series M No.4, Rev.3, United Nations 1990
ISBN 92-1-161319-0

ISIC Rev.2 (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities).
Statistical Papers, Series M No.4, Rev., United Nations 1968, Sales No.: E.68.XVII.8

classification of Products by Activity (CPA). Rådsforordning (EOF) nr. 3696/93 om den statistiske
produktgruppering etter næring innen det europeiske økonomiske fellesskap. Official Journal of the
European Communities, 29 October 1993.

Rådsforordning (EOF) nr. 696/93 om de statistiske enheter til observasjon og analyse av
produksjonssystemet i Fellesskapet, Official Journal of the European Communities L, 15. March 1993,
vedlegg 3

Rådsforordning (EOF) nr. 2186/93 om fellesskapskoordinering av opprettelse av foretaksregistre for
statistisk bruk. Official Journal of the European Communities L 196/4 5. August 1993

Standard for næringsgruppering (SN83) Standard Industrial Classification, 1983,
ISBN 82-537-1891-8
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