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FORORD

Kontoplanen i nasjonalregnskapet inneholder en opplisting av alle kontospesifikasjoner som er

innarbeidd i nasjonalregnskapet. Detaljerte konti er innført for ulike områder i regnskapet: hoved-

typekonti for åpningsbalanser, varer (og tjenester), produksjon, konsum, inntekter, investeringer,

kapital, utlandet, omvurderinger og avslutningsbalanser. Grupperingen av hovedtypekonti faller mert

sammen med de tilrådinger FN har kommet med for Rytt SNA. Informasjon om systemstrukturen i det norske
nasjonalregnskapet (og i Rytt SNA) er gitt detaljert rede for i egen metodepublikasjon som utkom i 1981

i serien SOS (nr. 45).

Denne publikasjonen kan betraktes som et supplement til metodepublikasjonen. Det vil alltid

være behov for å endre kontoplanen, så ajourføring av publikasjonen er påkrevet f.eks. hvert femte år.

Den tidligere publiserte utgaven av kontoplanen for nasjonalregnskapet erstattes med denne publika-

sjonen. Varespesifikasjonen i kontoplanen bygger på den meget detaljerte (upubliserte) varespesifika-

sjon som er innført i endelig nasjonalregnskap.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 21. august 1985

Arne Oien

Erling Joar Flottum



PREFACE

The accounting system of the national accounts contains a listing of all items specified in the

national accounts. Detailed accounts are introduced in the various parts of the system of national

accounts, grouped by main types of account for opening balance sheets, commodities, production,

consumption, income and outlay, real capital, capital finance, rest of the world, revaluations and

closing balance sheets. This classification by main types of account coincides well with the one

presented by the United Nations in the present SNA. Information on the system structure of the

Norwegian national accounts is given in considerable detail in a separate methodology publicatiOn in

the series "Rapporter", issued in 1981 (no. 81/1).

This publication on the accounting system of national accounts can be considered a supplement

to the methodology publication. Continually, there is a need for changes to be made in such an ac-

counting system; hence, a revised edition of the publication might be issued e.g. every fifth year.

This publication is an updated version of the previous published accounting system of the national

accounts.

The specification of commodities given in this publication is an aggregation of the detailed

commodity specification used in the final national accounts.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 21 August 1985

Arne Olen

Erling Joar Flottum
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1. KONTOTYPENE I NASJONALREGNSKAPET TYPES OF ACCOUNT IN THE NATIONAL ACCOUNTS

Hovedkontotyper
Main types of
	

Kontotyper
,account
	

Types of account

0 Apningsbalansekonti
	

01 Konti for finansobjekter

02 Samlekonto for egenkapital og realkapital, etter art

03 Fordelingskonti for lagerkapital

04 Samlekonto for lagerkapital
05 Fordelingskonti for fast realkapital, etter funksjonell

sektor

06 Samlekonto for fast realkapital

07 Fordelingskonti for fast realkapital, etter institusjonell
sektor

1 Varekonti
	

10 Varekonti, basisverdi

11 Varekonti, merverdiavgift

12 Varekonti, andre indirekte skatter på varer

13 Varekonti, subsidier på varer

14 Varekonti, basisverdi i varehandel

15 Varekonti, merverdiavgift i varehandel

16 Varekonti, andre indirekte skatter på varer i varehandel

17 Varekonti, subsidier på varer i varehandel

18 Varekonti, selgerverdi

19 Varekonti, bruttohandelsavanse

2 Produksjonskonti og spesielle
	

20 Fordelings- og samlekonti for reparasjoner, uspesifisert
fordelingskonti
	

vareinnsats og investeringer

21 Produksjonskonti for stats- og trygdeforvaltningen

22 Produksjonskonti for kommuneforvaltningen

23 Produksjonskonti for bedrifter

3 Konsumkonti
	

31 Konsumkonti for stats- og trygdeforvaltningen

32 Konsumkonti for kommuneforvaltningen

33 Konsumkonti for private konsumenter

4 Inntektskonti
	

41 Konti for komponenter i bruttoproduktet

42 Samlekonto for lønn

43 Fordelings- og samlekonti for indirekte skatter og subsidier
og direkte skatter mv.

45 Samlekonto for kapitalslit
46 Fordelingskonti for kapitalslit

47 Faktorinntekt etter institusjonell opprinnelsessektor

48 Konti for inntektsarter

49 Inntektskonti



8       

Hovedkontotyper 	 Kontotyper 

Realkapi talkonti

Kapitalkonti for
institusjonelle sektorer

Konti for utlandet

Omvurderi ngskonti   

51 Samlekonto for lagerendring

52 Samlekonto for investering i fast kapital

53 Fordelingskonti for investering i fast kapital

54 Konti for kjøp/salg av eksisterende realkapital

55 Samlekonto for kjøp/salg av eksisterende realkapital

56 Fordelingskonti for kjøp/salg av eksisterende realkapital

57 Konti for realkapital etter funksjonell sektor, stats- og
trygdeforvaltningen

58 Konti for realkapital etter funksjonell sektor, kommune-
forvaltningen

59 Konti for realkapital etter funksjonell sektor, bedrifter

61 Konti for endringer i fordringer og gjeld

62 Kapitalkonti for institusjonelle sektorer

71 Konti for løpende transaksjoner, eksport

72 Konti for løpende transaksjoner, import

73 Konto for driftsregnskapet ovenfor utlandet

74 Konto for kapitalregnskapet overfor utlandet

81 Konti for omvurdering av finansobjekter

82 Samlekonto for omvurdering av egenkapital og realkapital,
etter art

83 Fordelingskonti for omvurdering av lagerkapital

84 Samlekonto for omvurdering av lagerkapital

85 Fordelingskonti for omvurdering av fast realkapital, etter
funksjonell sektor

86 Samlekonto for omvurdering av fast realkapital

87 Fordelingskonti for omvurdering av fast realkapital, etter
institusjonell sektor  

Avslutningsbalansekonti   

91 Konti for finansobjekter

92 Samlekonto for egenkapital og realkapital, etter art

93 Fordelingskonti for lagerkapital

94 Samlekonto for lagerkapital

95 Fordelingskonti for fast realkapital, etter funksjonell
sektor

96 Samlekonto for fast realkapital, etter institusjonell sektor

97 Fordelingskonti for fast realkapital, etter institusjonell
sektor       
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2. NASJONALREGNSKAPETS KONTI GRUPPERT ETTER HOVEDKONTOTYPE OG KONTOTYPE 	 THE VARIOUS ACCOUNTS BY MAIN
TYPE OF ACCOUNT AND TYPE OF ACCOUNT

HOVEDKONTOTYPE 	 O. APNINGSBALANSEKONTI

MAIN TYPE OF ACCOUNT O. OPENING BALANCE SHEET ACCOUNTS

KONTOTYPE 	 01. Konti for finansobjekter
TYPE OF ACCOUNT 	 01. Accounts for financial assets and liabilities

01 010

020

030

031

032

040

050

060

070

080

090

100

110

Ordinære finansobjekter 

Fordringer/Gjeld 

Gull og spesielle trekkrettigheter
i IMF

Sedler og skillemynt/
Sedler og skillemynt i omløp

Bankinnskott/Innskott

Bankinnskott på anfordring

Bundne bankinnskott

Statskasseveks ler

Ihendehaverobligasjoner/
Ihendehaverobligasjonslån

Aksjer/Aksjekapital

Utlån/Lån

Forsikringskrav/
Forsikringsforpliktelser

Eierkapital

Varekreditter

Andre fordringer/Annen gjeld

Korreksjoner for periodiserings-

avvik o.l. for direkte skatter 

Netto overskytende forskott

Arbeidsgiverbeholdning i trukne
direkte skatter

Utliknet, ikke betalt direkte
skatt, selskaper

Påløpt, ikke utliknet direkte
skatt, selskaper

Bokført, ikke utbetalt inntekts-
skatt og formuesskatt fra skatte-
innkrevere

Ordinary financial assets and 

liabilities 

Gold and IMF special drawing rights
(SDRs)

Notes and divisionary coin/
Notes and divisionary coin in
circulation

Bank deposits/Deposits

Demand deposits

Restricted deposits

Treasury bills

Bearer bonds/
Bearer bond loans

Shares/Share capital

Loans

Insurance claims/
Insurance liabilities

Capital investments

Trade credit and advances

Other claims/Other debts

Adjustments for deviations in time 

schedules etc. for direct taxes

Net excess of advance

Employers' holdings of withheld direct
taxes

Assessed but not paid income taxes,
companies

Accrued but not assessed income taxes,
companies

Income and property tax balances at
tax collectors

01 510

520

530

550

570

01 610

Korreksjoner for periodiserings-

avvik o.l. for indirekte skatter 

og subsidier 

Skatteinnkreverbeholdning, påløpte,
ikke innbetalte indirekte skatter

620 	 Skatteinnkreverbeholdning,
påløpte, ikke utbetalte subsidier

Adjustments for deviations in time 

schedules etc. for indirect taxes and 

subsidies

Balances of accrued but not paid
indirect taxes of tax collectors

Balances of accrued but not paid
subsidies
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Kursdifferanser mellom pålydende
verdi og markedsverdi 

	

01 710
	

Kursdifferanse mellom pålydende
verdi og markedsverdi for
ihendehaverobligasjoner
(markedsverdi = 050 + 710)

	

720 	 Kursdifferanse mellom pålydende
verdi og markedsverdi for aksjer
(markedsverdi = 060 + 720)

Differences in price between nominal 

vaulue and market value

Difference in price between nominal
value and market value of bearer
bonds
(market valde = 050 + 710)

Difference in price between
nominal value and market value of
shares (market value = 060 + 720)

KONTOTYPE 	 02. Samlekonto for egenkapital og realkapital, etter art
TYPE OF ACCOUNT 02. Aggregate account for net worth and real capital, by type

02 000
	

Samlekonto for egenkapital og 	 Aggregate account for net worth
realkapital, etter art 	 and real capital, by type

KONTOTYPE 	 03. Fordelingskonti for lagerkapital
TYPE OF ACCOUNT 	 03. Distribution accounts for stocks

03 910
	

Varelager 	 Stocks of goods

920
	

Forbeholdning, husdyrbestand
	

Stocks of fodder, livestock except
og hogstkvantum
	

breeding stock, dairy cattle and the
like and stocks of timber and fuelwood

930 	 Varer under arbeid
	

Work in progress

KONTOTYPE 	 04. Samlekonto for lagerkapital
TYPE OF ACCOUNT 04. Aggregate account for stocks

04 000
	

Samlekonto for lagerkapital 	 Aggregate account for stocks

KONTOTYPE 	 05. Fordelingskonti for fast realkapital, etter funksjonell sektor
TYPE OF ACCOUNT 	 05. Distribution accounts for fixed capital, by functional sector

	

05 101
	

Husdyrbestand, livdyr

	

110 	 Beboelseshus

	

120 	 Driftsbygg

	

131 	 Grûnnforbedringer

	

137 	 Olje- og gassrørledninger

	

138 	 Oljeleting og oljeboring

	

139 	 Anlegg ellers

	

140 	 Skip og båter

	

150 	 Fly

	

160 	 Biler mv.
	170	 Rullende materiell

	

187 	 Oljeborerigger og -skip

	

188 	 Oljeutvinngsplattformer mv.
	189	 Maskiner, redskap og inventar ellers

Breeding stock, dairy cattle and
the like

Residential buildings

Non-residential buildings

Land improvement

Pipelines for oil and gas

Oil exploration and drilling

Other constructions

Ships and boats

Aircraft

Motor vehicles etc.

Rolling stock

Oil drilling rigs and ships

Oil production platforms etc.

Other machinery and equipment
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KONTOTYPE 	 06. Samlekonto for fast realkapital
TYPE OF ACCOUNT 06. Aggregate account for fixed capital

	06 000
	

Samlekonto for fast realkapital 	 Aggregate account for fixed capital

KONTOTYPE 	 07. Fordelingskonti for fast realkapital, etter institusjonell sektor
	TYPE OF	 ACCOUNT 	 07. Distribution accounts for fixed capital, by institutional sector

	

07 101 	 Husdyrbestand, livdyr 	 Breeding stock, dairy cattle and
the like

	

110 	 Beboelseshus 	 Residential buildings

	

125 	 Driftsbygg og anlegg 	 Non-residential buildings and
constructions

	

145 	 Skip og båter og fly 	 Ships and boats and aircraft

	

165 	 Biler mv. og maskiner, redskap 	 Motor vehicles etc. and machinery
og inventar 	 and equipment
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HOVEDKONTOTYPE 	 1. VAREKONTI

MAIN TYPE OF ACCOUNT 1. COMMODITY ACCOUNTS

Fordelte varekonti (verdikomponenter)1

Distributed commodity accounts (value components) 1 

KONTOTYPE
	

10. Varekonti, basisverdi
TYPE OF ACCOUNT

	
10. Commodity accounts, basic values

KONTOTYPE
	

11. Varekonti, merverdiavgift
TYPE OF ACCOUNT

	
11. Commodity accounts, value added tax

KONTOTYPE
	

12. Varekonti, andre indirekte skatter på varer
TYPE OF ACCOUNT - 12. Commodity accounts, other indirect taxes on commodities

KONTOTYPE
	

13. Varekonti, subsidier på varer
TYPE OF ACCOUNT

	
13. Commodity accounts, subsidies on commodities

KONTOTYPE
	

14. Varekonti, basisverdi i varehandel
TYPE OF ACCOUNT

	
14. Commodity accounts, basic values in wholesale and retail trade

KONTOTYPE
	

15. Varekonti, merverdiavgift i varehandel
TYPE OF ACCOUNT

	
15. Commodity accounts, value added tax in wholesale and retail trade

KONTOTYPE
	

16. Varekonti, andre indirekte skatter på varer i varehandel
TYPE OF ACCOUNT

	
16. Commodity accounts, other indirect taxes on commodities in wholesale and

retail trade

KONTOTYPE
	

17. Varekonti, subsidier på varer i varehandel
TYPE OF ACCOUNT

	
17. Commodity accounts, subsidies on commodities in wholesale and retail trade

KONTOTYPE
TYPE OF ACCOUNT

KONTOTYPE
TYPE OF ACCOUNT

Ufordelte varekonti 
Undistributed commodity accounts 

18. Varekonti, selgerverdi (Summen av kontotypene 10, 11, 12 og 13)
18. Commodity accounts, producers' values (Sum of the types of account 10, 11 12

and 13)

19. Varekonti, brutto handelsavanse (Summen av kontotypene 14, 15, 16 og 17)
19. Commodity accounts, gross margins (Sum of the types of account 14, 15, 16

and 17)   

1 Til hvert av varenumrene på side 13-25 er angitt den/de kontotype(r) som er knyttet til varen i
regnskapet.
1 Each commodity code on page 13-25 is indicated with the appropriate type(s) of account actually used.
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10/14
034

10/11
035

036

10
037

Beboelseshus, reparasjoner

Driftsbygg, reparasjoner

Anlegg, reparasjoner (ekskl. 008)

Skip og båter, reparasjoner -

Fly, reparasjoner

Biler mv., reparasjoner

Rullende materiell, reparasjoner

Maskiner, redskap og inventar,
reparasjoner (ekskl. 009 og 010)

Militære reparasjoner

Militære "investeringer" 

Militære boligbygg

Militære bygninger og anlegg

Militært utstyr

Uspesifisert vareinnsats 

Posttjenester, betalte banktjenester,
offentlige gebyrer mv.

Annonse- og reklametjenester

Kontortjenester, EDB, utleie av
maskiner mv. (fratrekkbar merverdiavgift)

Kontortjenester, EDB mv.
(fritatt merverdiavgift og
investeringsavgift)

SPECIAL MAIN COMMODITIES

Repairs 

Pipelines for oil and gas etc.,
repairs

Oil drilling rigs and ships,
repairs

Oil production platforms etc.,
repairs

Residential buildings, repairs

Non-residential buildings, repairs

Constructions, repairs (excl. 008)

Ships and boats, repairs

Aircraft, repairs

Motor vehicles etc., repairs

Rolling stock, repairs

Machinery and equipment, repairs
(excl. 009 and 010)

Military repairs

Military "investments" 

Military dwellings

Military buildings and constructions

Military equipment

Unspecified intermediate consumption 

Office accessories, equipment etc.

Payments for contract work, telecom-
munications, laundry and dry cleaning
etc.

Postal services, paid bank service
charges, government service charges
etc.

Advertising

Business services, EDP, rental of
machinery etc. (deductible value added
tax)

N.

Business services, EDP etc.
(excempted from value added tax and
investment levy)

SPESIELLE HOVEDVARER

Reparasjoner 

1 0
008

	

	 Olje- og gassrør-ledninger mv.,
reparasjoner

009 	 Oljeborerigger og -skip,
reparasjoner

010 	 Oljeutvinningsplattformer mv.,
reparasjoner

10/11
011

012

013

014

10/11/14/15
015

016

10/11
017

10/11/14/15
018

10
019

10/11
020

10
021

10/11/12/14/15
022

10/11/14/15/16/17
032 	 Kontorrekvisita, utstyr mv.

10/11/14/15
033 	 Godtgjørelse for leiearbeid,

teletjenester, vask og rensing mv.



14

Uspesifisert vareinnsats (forts.) 

10/11/12/14/15/16
039 	 Representasjon, reiser mv.

(ikke-fratrekkbar merverdiavgift)

Unspecified intermediate consumption 
TETR71 

Representation, travel expences etc.
(non-deductible value added tax)

10/12
040

10/11/12
041

Representasjon, reiser mv.
(fritatt merverdiavgift og
investeringsavgift)

Transport

Representation, travel expences etc.
(excempted from value added tax and
investment levy)

Transportation

Varekonti for varer som ikke kan 
knyttes  tiT en hovedleverandør

Korreksjoner for utenlandske eier-
andeTer

Commodity accounts for commodities 
not related to any main supplier 

Adjustments for foreign ownership'
shares 

Korreksjon for avvik mellom faktiske
investeringer og fordelte investeringer
ut fra 2/7 av luftfartsaktiva i SAS

Korreksjon for utenlands andel av
olje- og gassfeltene på kontinental-
sokkelen, investeringsutgifter

Korreksjon for utenlandsk andel av
olje- og gassfeltene på kontinental-
sokkelen, driftsutgifter

Driftsutgifter i utlandet 

Fiskeri- og hvalfangstens drifts-
utgifter i utlandet

Skipsfartens driftsutgifter
i utlandet

Luftfartens driftsutgifter
i utlandet

Driftsutgifter i utlandet ved boring
etter olje og gass, inklusive uspesifi-
sert tjenseteimport, investeringsutgifter

Driftsutgifter i utlandet, olje- og
gasstransport med rør

Adjustment for deviation between
actual investment and distributed in-
vestment according to 2/7 of air tran-
sport assets of SAS

Adjustment for foreign ownership share
of oil and gas fields on the
continental shelf, expenditure on
fixed assets

Adjustment for foreign ownership share
of oil and gas fields on the conti-
nental shelf, operating expenditure

Operating expenditure abroad

Operating expenditure abroad, fishing
and whaling

Operating expenditure abroad,
shipping

Operating expenditure abroad,
air transport

Operating expenditure abroad, oil and
gas exploration and drilling, in-
cluding imports and unspecified ser-
vices as expenditure on fixed assets

Operating expenditure abroad, oil
and gas pipeline transport

10
045

046

048

10
051

053

055

056

10
057

Uspesifisert vare- og tjenesteimport 

10/11
058 	 Import av reklame og annonser

10
059 	 Import av honnorarer og diverse andre

tjenester

060 	 Uspesifisert vareimport for utvinning av
olje og gass, drifts- og investerings-
utgifter

Imports of unspecified goods and ser-
vices

Imports of advertisements

Imports of fees and other payments
for various services

Imports of unspecified goods for oil
and gas production, operating expendi-
ture and expenditure on fixed assets
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Uspesifisert vare- og tjenesteimport 
	

Imports of unspecified goods and ser-
(torts.) 	 vices (cont.) 

10/11
061

10
062

10
066

067

068

069

Annen uspesifisert vareimport
(verdibeløp under kr 200)

Uspesifisert vareimport for olje- og
gasstransport med rør, drifts- og
investeringsutgifter

Nordmenns konsum i utlandet 

Reisetrafikk, norske turisters konsum
i utlandet

Norske sjøfolks konsum i utlandet

Nordmenns konsum i utlandet ellers

Varegaver fra utlandet

Imports of other unspecified goods
(values less than kroner 200)

Imports of unspecified goods for oil
and gas pipeline transport, operating
expenditure and expenditure on fixed
assets

Imports of unspecified services for
oil and gas production, operating ex-
penditure and expenditure on fixed
assets

Imports of unspecified services for
oil and gas pipeline transport,
operating expenditure and expenditure
on fixed assets

Direct purchases abroad by resident
househoTds

Travel, direct purchases abroad by
Norwegian tourists

Direct purchases abroad by Norwegian
sailors

Other direct purchases abroad by
Norwegians

Gift parcels from abroad

063 	 Uspesifisert tjenesteimport for ut-
vinning av olje og gass, drifts- og
investeringsutgifter

064 	 Uspesifisert tjenesteimport for olje-
og gasstransport med rør, drifts-
og investeringsutgifter

Innenlandsk produksjon som ikke kan 
	

Domestic production which cannot be 
Knyttes til en hovedleverandør 	retated to any main supplier 

10/11
070

071

072

075

Godtgjørelse for leiearbeid i bergverks-
drift og industri (ekskl. trykking og
skipsbygging)

Uspesifisert reparasjonsarbeid i
bergverksdrift og industri

Annet reparasjonsarbeid i bergverks-
drift og industri

Monteringsarbeid i bergverksdrift og
industri

Payments for contract work in mining
and manufacturing (excl. printing and
shipbuilding)

Unspecified repair work in mining and
manufacturing

Other repair work in mining and
manufacturing

Installation work in mining and
manufacturing

10/11/14/15
076

10
079 	 Honorarer og diverse andre tjenester

(provisjonsinntekter, salg i egne kan-
tiner, frakttjenester utført for andre)

082 	 Egne investeringsarbeider på maskiner i
bergverksdrift, industri og oljeboring,
lønn

083 	 Bortleie av produksjonsfaktorer fra
bergverksdrift og industri til bygge- og
anleggsvirksomhet, lønn

084 	 Varer under arbeid i bergverkdrift og
industri, ekskl. skip, oljeborerigger og
oljeutvinningsplattformer

085 	 Diverse uspesifiserte skip under arbeid

090 	 Verdiregulering av vareinnsats i berg-
verksdrift og industri

Emballasje Packing materials

Fees and other payments for various
services (commissions, sales from own
canteens, freights)

Own-account capital formation on
machinery in mining, manufacturing and
oil well drilling, wages and salaries

Hire of production factors from mining
and manufacturing to construction,
wages and salaries

Work in progress in mining and manu-
facturing, excl. ships, oil drilling
rigs and oil production platforms

Work in progress of various unspeci-
fied ships

Value adjustments of intermediate con-
sumption in mining and manufacturing
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ORDINÆRE HOVEDVARER

Jordbruksvarer 

Strifôr

Korn

Poteter til salg

Grønnsaker, frukt og bær

Blomster

Bananer, sitrusfrukter o.l.

Rå kaffe, te, råtobakk, oljefrø mv.

Fôr til eget bruk

Humle, sukkerroer, sikorirotter og andre
vegetabilske rotter

Grasfrø, fro av frukt og grønnsaker

Poteter til eget bruk

Kjøtt og flesk til eget bruk

Egg til eget bruk

Mjølk til eget bruk

Endring i husdyrbestand, slaktedyr

Mjølk og mjølkeprodukter fra gårdene

Slaktedyr

Egg til salg

Pelsskinn

Ull

Naturgjødsel mv.

Honning

Produkter fra jakt

ORDINARY MAIN COMMODITIES

Agricultural commodities 

Hay and straw

Grains

Potatoes for sale

Vegetables, fruits and berries

Flowers

Bananas, citrus fruits etc.

Green coffee, tea, unmanufactured
tobacco, oil seeds etc.

Fodder for own use

Hops, sugar beets, chicory roots and
other vegetable roots

Seeds of grass, fruits and vegetables

Potatoes for own consumption

Meat for own consumption

Eggs for own consumption

Milk for own consumption

Increase in livestock raised for
slaughter

Increase in breeding stock, dairy
cattle and the like

Milk and milk products from farmers

Livestock for slaughter

Eggs for sale

Furs

Wool

Dung etc.

Honey

Imputed value of labour services,
ditching and cultivation of land

Imputed value of labour services,
machinery and equipment

Imputed value of labour services,
buildings and constructions

Income from transport in forest etc.

Agricultural services

Agricultural services, government
sales to intermediate consumption etc.

Income from transport, ditching and
cultivation of land

Income from transport, buildings and
constructions

Products from hunting

10/11/14/15
101

10/11/14/15/16
102

10/11/14/15
103

10/11/14/15/17
104

10/11/14/15
105

10/11/14/15/17
106

10/11/14/15
107

10
108

10/11/14/15
109

110
10

113

114

115

116

117

10/11/13/14/15
121

10/11/14/15
122

123

124

125

126

10/11/14/15
127

118 	 Endring i livdyrbestand

10
131 	 Beregnet arbeidsinntekt, grøfting

og nydyrking

132 	 Beregnet arbeidsinntekt, maskiner
og redskap

133 	 Beregnet arbeidsinntekt, bygninger
og anlegg

10/11
134 	 Kjøreinntekter i skogen mv.

136 	 Tjenester i tilknytning til jordbruk

10
137 	 Tjenesteri tilknytning till jordbruk,

gebyrer levert vareinnsats m.m.

138 	 Kjøreinntekter, grøfting og nydyrking

139 	 Kjøreinntekter, bygninger og anlegg
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Varer fra skogbruk 	Commodities from forestry 

10
143 	 Endring i hogstkvantum 	 Increase in stocks of timber and fuel-

wood

144 	 Skogsprodukter til eget bruk 	 Forest products for own use

145 	 Skogbruk, gebyrer levert vareinnsats 	 Forestry, government sales to inter-
m.m. 	 mediate consumption etc.

10/11/14/15
146 	 Skogsprodukter 	 Forest products

147 	 Gummi-latex o.1., kork 	 Natural rubber etc., cork
10

148 	 Bortleie av produksjonsfaktorer til 	 Hire of production factors to con-
bygge- og anleggsvirksomhet, lønn 	 struction, wages and salaries

149 	 Skogkultur, lønn 	 Forest conservation, wages and
salaries

Varer fra fiske og fangst 	Commodities from fishing 

10/11/14/15/17
151 	 Torsk og torskefisk 	 Cod and cod fishes
152 	 Sild og brisling 	 Herring and sprat

153 	 Makrell 	 Mackerel

10/11/14/15
154 	 Lodde 	 Capelin

10/11/14/15/17
155 	 Andre fiskeslag 	 Other fishes

10/11/14/15
156 	 Krepsdyr, sel og hval 	 Crustacean, seal and whale

10/14
157 	 Fisk til eget bruk 	 Fish for own consumtion

10
158 	 Bortleie av produksjonsfaktorer til innen- 	 Hire of production factors to coasting

riks sjøfart, lønn 	 trade, wages and salaries

159 	 Egne investeringsarbeider på maskiner
	

Own-account capital formation on
mv., lønn 	 machinery etc., wages and salaries

Varer fra bergverksdrift 	Commodities from mining and quarrying 

10/11/14/15
160 	 Kull 	 Coal

10/11
166 	 Råolje mv., importert 	 Crude petroleum etc., imports

10
167 	 Naturgass 	 Natural gas
168 	 Norsk råolje mv. 	 Crude petroleum etc., domestic pro-

duction

10/11/14/15
171 	 Svovelkis og koppermalm 	 Pyrites and copper ore

172 	 Annen malm 	 Other ore

10/11
173 	 Bauksitt, krom- og manganmalm 	 Bauxite, chromium and manganese ore

10/11/14/15
175 	 Stein, grus og sand 	 Stone, gravel and sand

181 	 Ikke-metalliske mineraler mv. 	 Non-metallic minerals etc.

182 	 Råfosfat, salt mv. 	 Crude phosphate, salt etc.
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ndustrivarer 	Manufacturing goods 

10/11/13/14/15/17
200 	 Kjøtt og kjøttvarer 	 Meat and meat products

10/11/14/15
205 	Kjøtthermetikk	Canned meat

10/11/13/14/15
211 	 Mjølk, flote mv. 	 Milk, cream etc.

212 	 Ost 	 Cheese

213 	 Smør 	 Butter

10/11/14/15
215 	 Konserver av frukt og grønnsaker 	 Preserved fruits and vegetables

10/11/13/14/15/17
220 	 Fiskevarer 	 Fish products

10/11/13/14/15
225 	 Fiskehermetikk 	 Canned fish

10/11/14/15/16/17
230 	 Fiskeoljer og fiskemjøl 	 Fish oils and fish-meal

10/11/14/15
235 	 Vegetabilske oljer 	 Vegetable oils

240 	 Raffinerte og herdede animalske oljer 	 Refined and hardened animal oils

10/11/13/14/15
245 	 Margarin mv. 	 Margarine etc.

250 	 Kornvarer 	 Grain mill products

10/11/14/15
255 	 Bakervarer 	 Bakery products

10/11/12/14/15
260 	 Sjokolade og sukkervarer 	 Chocolate and sugar confectionery

10/11/14/15
266 	 Andre næringsmidler 	Other food products

267 	 Sukker, sirup, melasse og kokosmasse 	 Sugar, syrup molasses and desiccated
coconuts

270 	 Dyrefôr 	 Animal feeding-stuffs

10/11/14/15/16
275 	 Brennevin og vin 	 Spirits and wine

10/11/12/14/15
280 	 Ol 	 Beer

285 	 Mineralvann 	 Soft drinks and carbonated water

290 	 Tobakksvarer 	 Tobacco products

10/11/14/15
295 	 Garn 	 Yarn

300 	 Vevnader mv. 	 Woven fabrics etc.

305 	 Tekstilvarer, unntatt klær 	 Textile goods, except wearing apparel

310 	 Trikotasjevarer 	 Knitted goods

315 	 aolvtepper, golvmatter og ryer 	 Carpets, mats and rugs

10/11/14/15/16/17
320 	 Tauverk og nett 	 Cordage, ropes and nets

10/11/14/15
325 	 Oljede og belagte tekstiler, 	 Oilcloth and coated textiles, linoleum

linoleum o.l. 	 etc.

331 	 Yttertøy av tekstilstoff og plast 	 Outer garments of textiles and
plastics

10/11
332 	 Seim, sydamer 	 Seam work, dressmakers

10/11/14/15
335 	 Klær av skinn mv., hatter og luer 	 Leather clothing etc, hats and caps

340 	 Skjorter, undertøy mv. 	 Shirts, underwear etc.

345 	 Lær og lær- og skinnvarer 	 Leather and leather products

350 	Skotøy	Footwear

355 	 Trelast 	 Timber and wood

360 	 Sponplater 	 Particle board



10/11
406

10/11/14/15
407

10/11
409

10/11
411

10/11
412

10/11/14/15
416

417

10/11/14/15/16
420

10/11/13/14/15
425

10/11/14/15
430

435

10/11/12/14/15
440

445

Klisjéer

Protokoller, album, etiketter mv.

Godtgjørelse for leiearbeid, trykking

Aviser og avisannonser

Annonseinntekter

Forlegging av boker

Ukeblader og andre trykksaker

Kjemiske grunnstoffer

Kunstgjødsel og plantevernmidler

Basisplast og kunstfibre

Maling og lakk

Farmasøytiske preparater

Vaskemidler og toalettpreparater
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Industrivarer (forts.) 

365 	 Monteringsferdige trehus

370 	 Bygningsartikler og andre trevarer

375
	

Møbler og innredninger av tre

380
	

Tremasse

385
	

Cellulose

390
	

Papir og papp

395
	

Trefiberplater

10/11/12/14/15
400
	

Emballasje og andre papir- og papp-
varer

10/11/14/15
450 	 Sprengstoff og ammunisjon

455 	 Andre kjemisk-tekniske produkter

10/11/14/15/16/17
461 	 Bensin

10/11/14/15
462 	 Smøreoljer o.l.

10/11/14/15/16
463 	 Fyringsoljer

10/11/14/15/16/17
468 	 Andre jordolje- og kullprodukter

10/11/14/15
470 	 Gummiprodukter

475 	 Plastvarer

480 	 Keramiske produkter

485 	 Glass og glassvarer

490 	 Teglvarer

495 	 Sement og kalk
500 	 Betong og betongvarer

505 	 Bearbeidd stein og andre jord- og
steinvarer

510 	 Jern og stål

Manufacturing goods (cont.) 

Prefabricated wooden houses

Building materials and other wooden
products

Furniture and fixtures of wood

Mechanical pulp

Chemical pulp

Paper and paperboard

Fibre board

Packing materials and other paper and
paperboard articles

Printing blocks

Paper stationary, albums, labels etc.

Payments for contract work, printing

Newspapers and newspaper advertise-
ments

Advertisement income

Publishing of books

Periodicals and other printed matters

Basic industrial chemicals

Fertilizers and pesticides

Basic plastic materials and man-made
fibres

Paints, varnishes and lacquers

Pharmaceutical preparations

Soap and cleaning preparations and
toilet preparations

Explosives and ammunition

Other chemical products

Petrol

Lubricating oils etc.

Fuel oils

Other petroleum and coal products

Rubber products

Plastic products

Ceramic products

Glass and glass products

Structural clay products

Cement and lime

Concrete and concrete products

Processed stone and other non-metallic
mineral products

Basic iron and steel products



515

520

525

530

535

540

545

550

555

556

560

565

570

576

577

578

580

10
582

583

584

10/11/14/15
585

590

10/11
595

10
596

597

598

599

10/11/14/15
600

605

10/11/14/15
615

620

625

10
630

631

632

633
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Industrivarer (forts.) 

Ferrolegeringer

Støperi produkter

Aluminium

Andre ikke-jernholdige metaller

Valse- og støpeprodukter av ikke-
jernholdige metaller

Husholdningsartikler av jern og
metall

Håndverktøy, låser og beslag

Møbler av metall

Metal lkonstuksjoner

Seksjoner og deler til oljeplatt-
former

Metallemballasje

Metallduk, -tråd, spiker og skruer

Rorarmatur, belysningsutstyr og andre
metallvarer

Kraftmaskiner og motorer

Jordbruksmaskiner

Traktorer

Maskiner for industri, bergverk og
bygge- og anleggsvirksomhet

Oljeborerigger og -skip

Oljeutvinningsplattformer av stål,
deler mv., Rye og reparasjoner

Oljeutvinningsplattformer av betong,
betongkonstruksjoner mv., Rye og
reparasjoner

Kontormaskiner

Husholdningsmaskiner

Maskinreparasjoner

Olje- og gassrørledninger, reparasjoner

Olje- og gassrørledninger, reparasjoner i
utlandet

Oljeborerigger, reparasjoner

Oljeborerigger, reparasjoner i utlandet

Andre maskiner mv.

Elmotorer og materiell for elproduksjon

Elektriske husholdningsapparater

Elektrisk kabel og ledning

Andre elektriske apparater og materiell

Tankskip, Rye

Andre skip, Rye

Skipsreparasjoner mv.

Skipsreparasjoner og større ombyggings-
arbeider i utlandet

Manufacturings goods (cont.) 

Ferro-alloys

Foundry products

Aluminium

Other non-ferrous metals

Rolling mill and foundry products
of non-ferrous metals

Metal household articles

Hand tools and general hardware

Furniture and fixtures of metal

Structural metal products

Sections and spare parts for oil
platforms

Metal containers

Metal netting, wire, nails and screws

Fittings, lighting fixtures and other
metal products

Turbines and engines

Farm machinery

Tractors

Machinery for manufacturing, mining
and quarrying and construction

Oil drilling rigs and ships

Oil production platforms of steel,
spare parts etc., new assets and
repairs

Oil production platforms of concrete,
concrete constructions etc., new
assets and repairs

Office machinery

Household machinery

Repair of machinery

Pipelines for oil and gas, repairs

Pipelines for oil and gas, repairs
abroad

Oil drilling rigs, repairs

Oil drilling rigs, repairs abroad

Other machinery etc.

Electric motors and equipment for
electricity production

Radio, television and communication
apparatus

Electrical household appliances

Insulated cables and wires

Other electrical apparatus and
equipment

Tankers, new

Other ships, new

Repair og ships etc.

Ship repairs and major reconstruc-
tions abroad

10/11/12/14/15
610 	 Signal-, radio- og annet telemateriell
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10/11
634

10/11/14/15
636

10/11
637

10
638

639

10/11/14/15
640

646

10/11
647

10/11/12/14/15
651

10/11/14/15
653

10
661

10/14
662

10
663

664

10/11/14/15
665

670

675

10/11
683

684

10/11/12
686

10
687

688

689

10/11
690

696

Industrivarer (forts.) 

Godtgjørelse for leiearbeid, skips-
bygging

Båter

Båtreparasjoner mv.

Båtreparasjoner i utlandet

Eldre skip

Skips- og båtmotorer mv.
Jernbane- og sporvognsmateriell

Reparasjon av jernbane- og spor-
vognsmateriell

Personbiler

Deler til motorkjøretøyer

Fly

Flydeler

Flyreparasjoner

Flyreparasjoner i utlandet

Instrumenter, fotoartikler og
optiske artikler

Gull- og sølvvarer

Musikkinstrumenter, sportsartikler

Varer fra kraft- og vannforsyning 

Monteringsarbeid ved elverk og
gassverk

Reparasjonsarbeid ved elverk

Elektrisitet

Elektrisitet, gebyrer levert vareinnsats
MV.

Egne investeringsarbeider på maskiner,
lonn

Bortleie av produksjonsfaktorer til
bygge- og anleggsvirksomhet, lønn

Gass gjennom ledningsnett

Vann, damp og varmt vann levert gjennom
ledningsnett

Manufacturing goods (cont. 

Payments for contract work, ship-
building

Boats

Repair of boats etc.

Repair of boats abroad

Second-hand ships

Ship and boat engines etc.

Railway and tramway equipment

Repair of railway and tramway equip-
ment

Passenger cars

Other motor vehicles, bicycles and
other transport equipment

Motor vehicles spare parts and
accessories

Aircraft

Aircraft spare parts

Repair of aircraft

Repair of aircraft abroad

Instruments, photographic and optical
goods

Jewellery and related goods

Musical instruments, sporting and
athletic goods

Other manufacturing goods

Commodities from electricity, gas and 
water supply 

Installation work in electricity
plants and gasworks

Repair work in electricity plants

Electricity

Electricity, government fees charged
intermediate consumption etc.

Own-account capital formation on
machinery, wages and salaries

Hire of production factors to
construction, wages and salaries

Gas supplied through pipelines

Water, steam and hot water supplied
through pipelines

652 	 Andre motorkjøretøyer, sykler og
andre transportmidler

680 	 Andre industriprodukter



10/11
701

702

703

704

705

10
706

10/11
707

708

709

710

10
711

10/11
712

713

714

715

716

10
717

718

719

10
720

11
752

12
753
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Bygge- og anleggsprodukter 

Reparasjon av beboelseshus

Reparasjon av drifts bygg

Reparasjon av anlegg

Bygging av boliger

Bygging av fritidshus

Bygging av boligbrakker, koier,
rorbuer o.l.

Bygging av driftsbygg for jordbruk,
skogbruk, fiske og fangst

Bygging av offentlige bygg for under-
visning, helse- og sosialt arbeid

Bygging av andre offentlige drifts-
bygg

Bygging av andre driftsbygg

Grunnforbedringer i jordbruk og
skogbruk

Bygging av bergverks- og industrianlegg

Bygging av elektrisitetsanlegg

Bygging av veianlegg

Bygging av andre offentlige anlegg

Bygging av andre anlegg
(kommunikasjonsanlegg mv.)

Boring etter olje og gass

Bygging av militære bygg

Bygging av militære anlegg

Tjenester mv. 

Provisjoner mv.

Refusjon av merverdiavgift, nyinves-
teringer

Innkreving qv investeringsavgift,
nyinvesteringer

Commodities from constructi<i '-

Repair of residential buildings

Repair of non-residential buildings

Repair of constructions

Construction of dwellings

Construction of summer cottages etc.

Construction of temporary dwellings,
logging camps, fishermens quarters
etc.

Construction of non-residential
buildings in agriculture, forestry and
fishing

Construction of public buildings for
education, health and social
activities

Construction of other public non-
residential buildings

Construction of other non-residential
buildings

Land improvement in agriculture and
forestry

Mining and manufacturing
constructions

Construction of electricity plants

Construction of roads

Other public constructions

Other constructions (for communi-
cation etc.)

Oil and gas exploration and drilling

Construction of military buildings

Military constructions

Services etc. 

Commissions etc.

Refund of value added tax on fixed
capital formation

Collection of investment levy on fixed
capital formation

13
754
	

Subsidier (som refusjon av merverdi- 	 Subsidies (as refund of value added
avgift) på boliger og sosiale bygg

	
tax) on residential and social
buildings

10
761

10/11
762

10
801

10/11
802

10
803

Romutleie

Servering

Persontransport med jernbane

Godstransport med jernbane

Egne investeringsarbeider på maskiner
i jernbanedrift, lønn

Renting of rooms (hotels etc.)

Serving of food, drinks etc.

Passenger transport by railways

Transport of goods by railways

Own-account capital formation on
machinery in railways, wages and
salaries

10
804 Bortleie av produksjonsfaktorer fra

jernbanedrift til bygge- og anleggs-
virksomhet, lønn

Hire of production factors from rail-
ways to construction, wages and
salaries
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10/12
806

10/11/12
807

10
811

10/12
816

10/11/12
820

10
824

10/11
826

827

10
828

831

832

833

836

10/11
837

10
841

10/11
842

10
843

844

846

10/11
847

10
848

849

851

10/11
852

10
856

857

858

10/11
861

10
862

Tjenester mv. (forts.) 

Persontransport med rutebil

Godstransport med rutebil

Persontransport med sporvei og
forstadsbane

Persontransport med drosje og turbil

Transport med leiebil

Olje- og gasstransport med rør

Hjelpevirksomhet for.landtransport

Hjelpevirksomhet for landtransport
for andre enn private konsumenter

Hjelpevirksomhet for landtransport,
gebyrer levert vareinnsats m.m.

Persontransport i utenriks sjøfart

Godstransport i utenriks sjøfart

Forsyningstransport mv. til oljevirk-
somhet

Persontransport og bilferging i innen-
riks sjøfart

Godstransport i innenriks sjøfart

Fyr- og losvesen, gebyrer levert
vareinnsats m.m.

Skipsekspedisjon, lasting og lossing

Annen hjelpevirksomhet for sjøfart

Havnevesen

Persontransport med fly

Godstransport med fly

Lufttransport, gebyrer levert private
konsumenter

Lufttransport, gebyrer levert vare-
innsats m.m.

Reisebyråvirksomhet mv.

Andre tjenester i tilknytning til
transport og lagring

Posttjenester

Tjenesteyting fra Postverket til
Postgiro

Tjenesteyting fra Postverket til
Postsparebanken

Teletjenester

Egne investeringsarbeider på maskiner i
telesektoren, lønn

Services etc. (cont.) 

Passenger transport by bus

Transport of goods by bus

Passenger transport by tramways and
subways

Passenger transport by taxi etc.

Hired lorry transport

Oil and-gas pipeline transport

Supporting services to land transport

Supporting services to land transport
except to households

Supporting services to land tran-
sport, government fees charged inter-
mediate consumption etc.

Ocean transport of passengers

Ocean transport of goods

Supply to oil production

Coastal passenger transport and ferry
transport

Coastal transport of goods

Lighthouse and pilot services, govern-
ment fees charged intermediate con-
sumption etc.

Shipping agent services, loading and
unloading

Other supporting services to water
transport

Port authorities

Air transport of passengers

Air transport of goods

Air transport, government fees charged
households

Air transport, government fees charged
intermediate consumption etc.

Travel agency services

Other services allied to transport
and storage

Postal services

Services from Postal Service to
Post Giro

Services from Postal Service to Post
Office Savings Bank

Telecommunication services

Own-account capital formation on
machinery in telecommunication, wages
and salaries
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Tjenester mv. (forts.) 
	

Services etc. (cont.) 

Bortleie av produksjonsfaktorer fra
telesektoren til bygge- og anleggs-
virksomhet, lønn

Betalte banktjenester

Frie banktjenester

Tjenester fra annen kreditt- og finan-
sieringsvirksomhet, gebyrer levert vare-
innsats mv.
Betalte tjenester fra annen kreditt-
og finansieringsvirksomhet

Frie tjenester fra annen kreditt- og
finansieringsvirksomhet

Tjenester i tilknytning til kreditt-
og finansieringsvirksomhet

Tjenesteyting fra livsforsikring

Tjenesteyting, bilforsikring

Tjenesteyting, annen skadeforsikring

Boligtjenester

Tjenester av forretningsbygg

Eiendomsmekling mv.
Juridisk tjenesteyting, revisjon og
bokføring

Databehandling, annonse- og reklame-
virksomhet og teknisk og forretnings-
messig tjenesteyting ellers

Forretningsmessig tjenesteyting, gebyrer
levert private konsumenter

Forretningsmessig tjenesteyting, gebyrer
levert vareinnsats m.m.

Utleie av maskiner og utstyr til
næringslivet

Utleie av borerigger

Offentlig administrasjon, gebyrer
levert private konsumenter

Offentlig administrasjon, gebyrer
levert vareinnsats m.m.

Import statsforvaltningen, sivilt

Import kommuneforvaltningen, sivilt

Forsvar, gebyrer levert private konsumenter

Forsvar, gebyrer levert vareinnsats m.m.

Import statsforvaltningen, militært

Renovasjon og rengjøring

Renovasjon og rengjøring, gebyrer levert
private konsumenter

Renovasjon og rengjøring, gebyrer levert
vareinnsats m.m.

Hire of production factors from tele-
communication to construction, wages
and salaries

Paid bank service charges

Imputed bank service charges

Service from other financial insti-
tutions, fees charged intermediate
consumption etc.

Paid service charges from other
financial institutions

Imputed service charges from other
financial institutions

Other financial services

Services of life insurance

Services of motor vehicle insurance

Serivces of other non-life insurance

Dwelling services

Services of commercial buildings

Services of real estate agents etc.

Legal services, auditing and accoun-
ting services

Data processing, advertising, techni-
cal and other business services

Business services, government fees
charged households

Business services, government fees
charged intermediate consumption etc.

Machinery and equipment rental and
leasing to industries

Leasing of oil drilling rigs

Public administration, government fees
charged households

Public administration, government fees
charged intermediate consumption etc.

Central government imports, civilian
purposes

Local government imports, civilian
purposes

Defence, fees charged households

Defence, fees charged intermediate
consumption etc.

Central government imports, military
purposes

Sanitary and similar services

Sanitary and similar services, govern-
ment fees charged households

Sanitary and similar services, govern-
ment fees charged intermediate con-
sumption etc.

10
863

866

867

870

871

872

874

875

881

882

885

890

895

901

10/11
902

10
903

904

10/11
905

10
906

911

912

913

915

916

917

918

10/11
921

10
922

923
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Tjenester mv. (forts.) 
	

Services etc. (cont.) 

10
926

927

928

929

931

10/11
932

10
933

934

936

937

938

940

946

947

948

10/12
951

10/11
952

10
953

954

10/11
956

10
957

10
958

10/11
960

10
965

10/11
971

10
972

Undervisning

Forskningstjenester

Undervisning og forskningsvirksomhet,
gebyrer levert private konsumenter

Undervisning og forskningsvirksomhet,
gebyrer levert vareinnsats m.m.

Helsetjenester

Veterinmrtjenester

Helse- og veterinærtjenester,
gebyrer levert private konsumenter

Helse- og veterinærtjenester, gebyrer
levert vareinnsats m.m.

Sosial omsorg og velferdstjenester

Sosial omsorg og velferdsarbeid,
gebyrer levert private konsumenter

Sosial omsorg og velferdsarbeid, gebyrer
levert vareinnsats m.m.

Tjenester fra interesseorganisasjoner

Tjenester fra ideologiske og kulturelle
organisasjoner

Tjenester fra ideologiske og kulturelle
organisasjoner, gebyrer levert private
konsumenter

Tjenester fra ideologiske og kulturelle
organisasjoner, gebyrer levert vareinn-
sats m.m.

Underholdning

Reklamefilm

Kulturell tjenesteyting, underholdning
og sport, gebyrer levert private
konsumenter

Kulturell tjenesteyting, underholdning
og sport, gebyrer levert vareinnsats m.m.

Reparasjon av kjøretøyer, husholdnings-
apparater mv.

Egne investeringsarbeider på maskiner i
bilverkstedene mv., lønn

Bortleie av produksjonsfaktorer fra
bilverkstedene mv. til bygge- og anleggs-
virksomhet, lønn

Vask og rensing

Lønt husarbeid

Hår- og skjønnhetspleie, fotografering

Andre personlige tjenester

Educati . on

Research and scientific institutes

Education and research, government
fees charged households

Education and research, government
fees charged intermediate consumption
etc.

Health services

Veterinary services

Health and veterinary services,
government fees charged households

Health and veterinary services,
government fees charged intermediate
consumption etc.

Welfare services

Welfare services, government fees
charged households

Welfare services, government fees
charged intermediate consumption etc.

Services of business, professional
and labour associations

Other social and related community
services

Other social and related community
services, government fees charged
households

Other social and realted community
services, government fees charged
intermediate consumption etc.

Entertainment

Advertising motion pictures

Recreational and cultural services,
government fees charged households

Recreational and cultural services,
government fees charged intermediate
consumption etc.

Repair of motor vehicles, household
appliances etc.

Own-account capital formation on
machinery in car repair shops etc.,
wages and salaries

Hire of production factors from car
rapair shops etc. to construction,
wages and salaries

Laundries, laundry services and
cleaning and dyeing plants

Domestic services

Barber and beauty shops, photographic
studios etc.

Other personal services
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HOVEDKONTOTYPE 	 2. PRODUKSJONSKONTI OG SPESIELLE FORDELINGSKONTI
MAIN TYPE OF ACCOUNT 2. PRODUCTION ACCOUNTS AND SPECIAL DISTRIBUTION

ACCOUNTS

KONTOTYPE 	 20. Fordelings- og samlekonti for reparasjoner, uspesifisert vareinnsats og
investeringer

TYPE OF ACCOUNT 	 20. Distribution and aggregate accounts for repairs, unspecified intermediate
consumption and investments

SPESIELLE FORDELINGSKONTI 	 SPECIAL DISTRIBUTION ACCOUNTS

20 008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

20 032

033

034

035

036

037

039

040

041

076

20 101

111

112

Reparasjoner 

Olje- og gassrørledninger mv.,
reparasjoner

Oljeborerigger og -skip, reparasjoner

Oljeutvinningsplattformer mv., repara-
sjoner

Beboelseshus, reparasjoner

Driftsbygg, reparasjoner

Anlegg, reparasjoner (ekskl. 008)

Skip og båter, reparasjoner

Fly, reparasjoner

Biler mv., reparasjoner

Rullende materiell, reparasjoner

Maskiner, redskap og inventar,
reparasjoner (ekskl. 009 og 010)

Militære reparasjoner

Uspesifisert vareinnsats 

Kontorrekvisita, utstyr mv.
Godtgjørelse for leiearbeid, tele-
tjenester, vask og rensing mv.

Posttjenester, betalte banktjenester,
offentlige gebyrer mv.

Annonse- og reklametjenester

Kontortjenester, EDB mv. (fratrekkbar
merverdiavgift)

Kontortjenester, EDB mv. (fritatt mer-
verdiavgift og investeringsavgift)

Representasjon, reiser mv. (ikke-
fratrekkbar merverdiavgift

Representasjon, reiser mv. (fritatt
merverdiavgift og investeringsavgift)

Transport

Emballasje

Investeringer 

Bruttoinvestering i fast kapital 
inklusive merverdiavgitt 

Endring i husdyrbestand, livdyr

Boligbygg

Fritidshus

Repairs 

Pipelines for oil and gas etc.,
repairs

Oil drilling rigs and ships, repairs

Oil production platforms etc.,
repairs

Residential buildings, repairs

Non-residential buildings, repairs

Constructions, repairs (excl. 008)

Ships and boats, repairs

Aircraft, repairs

Motor vehicles etc., repairs

Rolling stock, repairs

Machinery and equipment, repairs
(excl. 009 and 010)

Military repairs

Unspecified intermediate consumption 

Office accessories, equipment etc.

Payments for contract work, telecom-
munications, laundry and dry cleaning
etc.

Postal services, paid bank service
charges, government service charges
etc.

Advertising

Business services, EDP etc. (deduc-
tible value added tax)

Business services, EDP etc. (excempted
from value added tax and investment
levy)

Representation, travel expenses etc.
(non-deductible value added tax)

Representation, travel expenses etc.
(excempted from value added tax and
investment levy)

Transportation

Packing materials

Investments

Gross fixed capital formation in-
c u lng value added tax 

Change in livestock, breeding stock
dairy cattle and the like

Dwellings

Summer cottages etc.
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20 113

119

121

122

123

124

131

132

133

134

135

136

137

138

139

141

142

150

161

162

163

170

181

182

183

184

185

186

187

188

190

Bruttoinvestering i fast kapital 
inklusive merverdiav9itt (torts.) 

Boligbrakker, koier, rorbuer o.l.

Militære boligbygg

Driftsbygg for jordbruk, skogbruk,
fiske og fangst

Offentlige bygg for undervisning,
helse- og sosialt arbeid

Andre offentlige driftsbygg

Andre driftsbygg

Grunnforbedringer i jordbruk og
skogbruk

Bergverks- og industrianlegg

Elektrisitetsanlegg

Veianlegg

Andre offentlige anlegg

Andre anlegg (kommunikasjonsanlegg
mv.)

Olje- og gassrør-ledninger (med land-
installasjoner og pumpestasjoner)

Oljeboring og andre utgifter til
oljeleting

Militære bygg- og anleggsinves-
teringer, ekskl. boligbygg

Skip

Fiskebåter, redningsskøyter, bergings-
båter o.l.

Fly

Personbiler og stasjonsvogner

Busser

Lastebiler, varebiler, spesialbiler
og trekkvogner mv.

Rullende materiell

Landbruks- og skogbruksmaskiner og
redskap

Fiskeredskap

Maskiner for bergverksdrift, industri
og bygge- og anleggsvirksomhet

Inventar og kontormaskiner for berg-
verksdrift, industri og bygge- og
anleggsvirksomhet

Maskinelt og elektrisk utstyr for
elektrisitets- og gassverk

Utstyr, maskiner og inventar for tjeneste-
ytende sektorer og offentlige sivile
sektorer

Oljeborerigger og -skip

Oljeutvinningsplattformer mv.

Militære transportmidler, maskiner og
utstyr

Gross fixed capital formation in-
cluding value added tax (cont.) 

Temporary dwellings, logging camps,
fishermens quarters etc.

Military residential buildings

Non-residential buildings in agricul-
ture, forestry and fishing

Public buildings for education, health
and social activities

Other public non-residential buildings

Other non-residential buildings

Land improvement in agriculture and
forestry

Mining and manufacturing constructions

Electricity plants

Roads

Other public constructions

Other constructions (for communication
etc.)

Pipelines for oil and gas (incl. land
installation and pumping stations)

Oil and gas exploration and drilling

Military fixed capital formation
excl. residential buildings

Ships

Fishing boats, lifeboats., salvage
vessels etc.

Aircraft

Passenger cars and station wagons

Buses

Lorries, vans, special purpose
vehicles etc.

Rolling stock

Agricultural and forestry machinery
and equipment

Fishing gear

Machinery in mining and quarrying,
manufacturing and construction

Equipment in mining and quarrying,
manufacturing and construction

Machinery and equipment in electri-
city plants and gas works

Machinery and equipment in service
industries and general government
except defence

Oil drilling rigs and ships

Oil production platforms etc.

Military transport equipment, machi-
nery and equipment
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20 211

221

222

224

232

233

236

261

263

270

281

282

283

284

285

286

20 324

332

333

336

361

363

370

381

382

383

384

385

386

Refusjon av merverdiavgift på investe-
ringer og subsidier som refusjon av 
merverdiavgift på boliger og sosiale
bygg_

Boligbygg

Driftsbygg for jordbruk, skogbruk og
fiske

Offentlige bygg for undervisning,
helse- og sosialt arbeid

Andre driftsbygg

Bergverks- og industrianlegg

Elektrisitetsanlegg

Andre anlegg (kommunikasjonsanlegg
mv.)

Personbiler og stasjonsvogner

Lastebiler, varebiler, spesialbiler
og trekkvogner mv.

Rullende materiell

Landbruks- og skogbruksmaskiner og
redskap

Fiskeredskap

Maskiner for bergverksdrift, industri
og bygge- og anleggsvirksomhet

Inventar og kontormaskiner for berg-
verksdrift, industri og bygge- og
anleggsvirksomhet

Maskinelt og elektrisk utstyr for
elektrisitets- og gassverk

Utstyr, maskiner og inventar for
tjenesteytende sektorer og offentlige
sivile sektorer

Investeringsavgift på bruttoinveste-
ringer i tast kapital 

Andre driftsbygg

Bergverks- og industrianlegg

Elektrisitetsanlegg

Andre anlegg (kommunikasjonsanlegg mv.)

Personbiler og stasjonsvogner

Lastebiler, varebiler, spesialbiler og
trekkvogner mv.

Rullende materiell

Landbruks- og skogbruksmaskiner og
redskap

Fiskeredskap

Maskiner for bergverksdrift, industri
og bygge- og anleggsvirksomhet

Inventar og kontormaskiner for berg-
verksdrift, industri og bygge- og
anleggsvirksomhet

Maskinelt og elektrisk utstyr for
elektrisitets- og gassverk

Utstyr, maskiner og inventar for
tjenesteytende sektorer og offentlige
sivile sektorer

Refund of value added tax on fixed 
capita] formation and subsidies as
reL—Tirid—F-VaTire—rdaTrEW"—d—onresien- 
tial and social buildings 

Dwellings

Non-residential buildings in agricul-
ture, forestry and fishing

Public buildings for education, health
and social activities

Other non-residential buildings

Mining and manufacturing constructions

Electricity plants

Other constructions (for communication
etc.)

Passenger cars and station wagons

Lorries, vans, special purpose
vehicles etc.

Rolling stock

Agricultural and forestry machinery
and equipment

Fishing gear

Machinery in mining and quarrying,
manufacturing and construction

Equipment in mining and quarrying,
manufacturing and construction

Machinery and equipment in electricity
plants and gas works

-

Machinery and equipment in service
industries and general government
except defence

Investment levy on gross fixed capital 
formation

Other non-residential buildings

Mining and manufacturing constructions

Electricity plants

Other constructions (for communication
etc.)

Passenger cars and station wagons

Lorrries, vans, special purpose
vehicles etc.

Rolling stock

Agricultural and forestry machinery
and equipment

Fishing gear

Machinery in mining and quarrying,
manufacturing and construction

Equipment in mining and quarrying,
manufacturing and construction

Machinery and equipment in electri-
city plants and gas works

Machinery and equipment in service
industries and general government
except defence
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Lagerendring 

Endring i varelager

Lagerendring, egne produkter
(hjelpekonto)

Lagerendring, råstoff (hjelpekonto)

Lagerendring, engroshandel
(hjelpekonto)

Endring i fôrbeholdning, husdyr-
bestand og hogstkvantum

Endring i varer under arbeid

Increase in stocks 

20 910

911

912

913

920

930

Increase in stocks of goods

Increase in stocks, own products
(dummy)

Increase in stocks, raw materials
(dummy)

Increase in stocks, wholesale trade
(dummy)

Increase in stocks of fodder, live-
stock except breeding stock, dairy
cattle and the like and in stocks of
timber and fuelwood

Increase in stocks of goods in
progress

PRODUKSJONSKONTI 	 PRODUCTION ACCOUNTS

Produksjonskont for offentlig 	Production accounts for general 
torvaitning 	 government 

KONTOTYPE 	 21. Produksjonskonti for stats- og trygdeforvaltningen
TYPE OF ACCOUNT 	 21. Production accounts for central government and social insurance administration

	21 135
	

Tjenester i tilknytning til jordbruk

	

145
	

Skogbruk

	

825
	

Hjelpevirksomhet for landtransport
(veier og gater)

	

840
	

Hjelpevirksomhet for sjøfart

	

845
	

Lufttransport

	

870
	

Annen kreditt- og finansierings-
virksomhet

	

900
	

Forretningsmessig tjenesteyting

	

910
	

Offentlig administrasjon

	

915
	

Forsvar

	

925
	

Undervisning og forskningsvirksomhet

	

930 	 Helse- og veterinærtjenester

	

935 	 Sosial omsorg og velferdsarbeid

	

945 	 Ideologiske og kulturelle organisa-
sjoner

	

950 	 Kulturell tjenesteyting, underholdning
og sport

KONTOTYPE 	 22. Produksjonskonti for kommuneforvaltningen
TYPE OF ACCOUNT 	 22. Production accounts for local government

	

22 825
	

Hjelpevirksomhet for landtransport
(veier og gater)

	

910
	

Offentlig administrasjon

	

920
	

Renovasjon og rengjøring

	

925
	

Undervisning og forskningsvirksomhet

	

930 	 Helse- og veterinærtjenester

	

935 	 Sosial omsorg og velferdsarbeid

	

945 	 Ideologiske og kulturelle organisa-
sjoner

	

950 	 Kulturell tjenesteyting, underholdning
og sport

Agricultural services

Forestry and logging

Supporting services to land transport
(roads and streets)

Supporting services to water transport

Air transport

Other financial services

Business services

Public administration

Defence

Education and research and scientific
institutes

Health and veterinary services

Welfare services

Other social and related community
services

Recreational and cultural services

Supporting services to land transport
(roads and streets)

Public administration

Sanitary and similar services

Education and research and scientific
institutes

Health and veterinary services

Welfare services

Other social and related community
services

Recreational and cultural services
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Produksjonskonti for bedrifter 

KONTOTYPE 	 23. Produksjonskonti for bedrifter
TYPE OF ACCOUNT 	 23. Production accounts for industries

23 100

120

130

135

140

145

150
155

23 160

165

170

175

180

23 200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst 

Jordbruk, planteproduksjon

Jordbruk, husdyrproduksjon

Jordbrukets egne investerings-
arbeider, kjøreinntekter mv.

Tjenester i tilknytning til jordbruk

Jakt og viltstell

Skogbruk

Fiske og fangst

Utklekking og oppdrett av fisk mv.

Oljeutvinning og bergverksdrift

Bryting av kull

Utvinning av råolje og naturgass
(inkl. prosjektering og boring for
egen regning)

Bryting og utvinning av malm

Bryting og utvinning av stein, grus
and sand

Bryting og utvinning ellers

Industri 

Slakting og annen produksjon av
kjøttvarer

Produksjon av kjøtthermetikk

Produksjon av meierivarer

Konservering av frukt og grønnsaker

Produksjon av fiskevarer

Produksjon av fiskehermetikk

Produksjon av fiskeoljer og fiskemjøl

Produksjon av vegetabilske oljer

Raffinering og herding av animalske
oljer

Produksjon av margarin

Produksjon av kornvarer

Produksjon av bakervarer

Produksjon av sjokolade og sukkervarer

Produksjon av næringsmidler ellers

Produksjon av dyrefôr

Produksjon av brennevin og vin

Brygging av ol

Produksjon av mineralvann

Produksjon av tobakksvarer

Produksjon av garn

Production accounts for industries 

Agriculture, hunting, forestry and 
7iMng 

Agriculture, crop production

Agriculture, livestock production

Own-account capital formation in agri-
culture, income from transport etc.

Agricultural services

Hunting, trapping and game propagation

Forestry and logging

Fishing, sealing and whaling

Hatching and breeding of fish etc.

Oil production and mining 

Coal mining

Crude petroleum and natural gas
production (incl. awn-account pros-
pecting and drilling)

Metal ore mining

Stone quarrying, gravel and sand
pits

Other mining and quarrying

Manufacturing 

Slaughtering and other production of
meat products

Meat canning

Manufacture of dairy products

Canning and preserving of fruits and
vegetables

Preserving and processing of fish

Canning of fish

Manufacture of fish oils and fish-meal

Manufacture of vegetable oils

Refining and hardening of animal
oils

Manufacture of margarine

Manufacture of grain mill products

Manufacture of bakery products

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Manufacture of other food products

Manufacture of prepared animal feeds

Manufacture of spirits and wines

Manufacture of malt liquors

Manufacture of soft drinks and
carbonated water

Manufacture of tobacco products

Manufacture of yarn
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Industri (forts.) 

Produksjon av vevnader, bånd og
elastikk

305 	 Som av tekstilvarer, unntatt klær

310 	 Produksjon av trikotasjevarer

315 	 Produksjon av golvtepper, golvmatter
og ryer

320 	 Produksjon av tauverk og nett

325 	 Produksjon av tekstilvarer ellers

330 	 Produksjon av yttertøy av tekstil-
stoff og plast

335 	 Produksjon av hodeplagg, klær av
lær, skinn og pelsskinn

340 	 Produksjon av andre klær

345 	 Produksjon av lar og lær- og skinn-
varer

350 	 Produksjon av skotøy

355 	 Saging og høvling

360 	 Produksjon av sponplater

365 	 Produksjon av monteringsferdige trehus

370 	 Produksjon av bygningsartikler og andre
trevarer

375 	 Produksjon av møbler og innredninger av
tre

380 	 Produksjon av tremasse

385 	 Produksjon av cellulose

390 	 Produksjon av papir og papp

395 	 Produksjon av trefiberplater
400 	 Produksjon av emballasje og andre papir-

og pappvarer

405 	 Grafisk produksjon

410 	 Forlegging av aviser

415 	 Annen forlagsvirksomhet

420 	 Produksjon av kjemiske grunnstoffer og
forbindelser, unntatt kunstgjødsel

425 	 Produksjon av kunstgjødsel og plante-
vernmidler

430 	 Produksjon av basisplast og kunstfibre

435 	 Produksjon av maling og lakk

440 	 Produksjon av farmasøytiske preparater

445 	 Produksjon av vaskemidler og toalett-
preparater

450 	 Produksjon av sprengstoff og ammunisjon

455 	 Annen produksjon av kjemisk-tekniske
produkter

460 	 Raffinering av jordolje

465 	 Produksjon av jordolje- og kull-
produkter

470 	 Produksjon og reparasjon av gummi-
produkter

475 	 Produksjon av plastvarer

480 	 Produksjon av keramiske produkter

485 	 • Produksjon av glass og glassvarer

Manufacturing (cont.) 

Manufacture of fabrics, narrow
fabrics and elastic fabrics

Manufacture of made-up textile goods,
except wearing apparel

Manufacture of knitted goods

Manufacture of carpets, mats and
rugs

Manufacture of cordagé, ropes and nets

Manufacture of other textiles

Manufacture of outer garments of
textiles and plastics

Manufacture of hats and caps, leather
clothing and fur clothing

Manufacture of other wearing apparel

Manufacture of leather and leather
products, except wearing apparel

Manufacture of footwear

Sawing and planing of wood

Manufacture of particle board

Prefabrication of wooden houses

Manufacture of doors, windows, stairs
etc., other building materials, wooden
containers and other wood products

Manufacture of furniture and fixtures
of wood

Manufacture of mechanical pulp

Manufacture of sulphate and sulphite
pulp

Manufacture of paper and paperboard

Manufacture of fibre board

Manufacture of packing materials and
other paper and paperboard articles

Printing and bookbinding

Publishing of newspapers

Other publishing

Manufacture of basic industrial
chemicals, except fertilizers

Manufacture of fertilizers and
pesticides

Manufacture of basic plastic materials
and man-made fibres

Manufacture of paints, varnishes and
lacquers

Manufacture of drugs and medicines

Manufacture of soap and cleaning pre-
parations and toilet preparations

Manufacture of explosives and ammuni-
tion

Manufacture of other chemical products

Petroleum refining

Manufacture of products of petroleum
and coal

Manufacture and repair of rubber
products

Manufacture of plastic products

Manufacture of ceramics

Manufacture of glass and glass pro-
ducts

23 300
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23 490

495

500

505

510

515

520

525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

582

585

590

595

600

605

610

615

620

625

630

635
640

645

650

Industri (forts.) 

Produksjon av teglvarer

Produksjon av sement og kalk

Produksjon av betong og betongvarer

Steinbearbeiding og annen produksjon
av jord- og steinvarer

Produksjon av jern og stål

Produksjon av ferrolegeringer

Støping av jern og stål

Produksjon av aluminium

Produksjon av andre ikke-jernholdige
metaller'

Valsing og støping av ikke-jernholdige
metaller

Produksjon av husholdningsartikler

Produksjon av håndverktøy, låser og
beslag

Produksjon av møbler av metall

Produksjon av metallkonstruksjoner

Produksjon av metallemballasje

Produksjon av metallduk, -tråd, spiker
og skruer

Produksjon av andre metallvarer
-

Produksjon av kraftmaskiner, motorer
og jordbruksmaskiner

Produksjon av industri- og bergverks-
maskiner, bygge- og anleggsmaskiner

Produksjon og reparasjon av oljebore-
rigger og -skip, oljeutvinningsplatt-
former og deler til disse

Produksjon av kontormaskiner

Produksjon av husholdningsmaskiner

Reparasjon av maskiner

Produksjon av andre maskiner

Produksjon av elmotorer og materiell
for elproduksjon

Produksjon av signal-, radio- og
annet telemateriell

Produksjon av elektriske husholdnings-
apparater

Produksjon av elektrisk kabel og ledning

Annen produksjon av elektriske apparater
og materiell

Bygging av skip

Bygging av båter

Produksjon av skips- og båtmotorer og
spesialdeler

Produksjon og reparasjon av jernbane- og
sporvognsmateriell

Produksjon av motorkjøretøyer, motor-
sykler, sykler og transportmidler ellers

Manufacturing (cont.) 

Manufacture of structural clay
products

Manufacture of cement and lime

Manufacture of concrete and concrete
products

Stone cutting, polishing and grinding
and manufacture of other stoneware and
earthenware

Manufacture of iron and steel

Manufacture of ferro-alloys

Iron and steel founding

Manufacture of aluminium

Manufacture of other non-ferrous
metals

Rolling of non-ferrous metals and non-
ferrous metal founding

Manufacture of cutlery

Manufacture of hand tools and general
hardware

Manufacture of furniture and fixtures
of metal

Manufacture of structural metal
products

Manufacture of metal containers

Manufacture of metal netting, wire,
nails and screws

Manufacture of other metal products

Manufacture of turbines and engines
and agricultural machinery

Manufacture of machinery for manufac-
turing, mining and quarrying and con-
struction

Manufacture and repair of oil drilling
rigs and ships, oil production plat-
forms etc. and specialized spare parts

Manufacture of office machinery

Manufacture of household machinery

Repair of machinery

Manufacture of other machinery

Manufacture of electric motors and
equipment for electricity production

Manufacture of radio, television and
communication apparatus

Manufacture of electrical household
appliances

Manufacture of insulated cables and
wires

Manufacture of other electrical appa-
ratus and equipment

Building of ships

Building of boats

Manufacture of ship and boat engines
and components and fixtures for ships
and boats

Manufacture and repair of railway and
tramway equipment

Manufacture of motor vehicles, motor
cycles and bicycles and other tran-
sport equipment



23 660

665

670

675

680
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Industri (forts.) 

Produksjon av fly

Produksjon av tekniske og viten-
skapelige instrumenter, fotoartikler
og optiske artikler

Produksjon av gull- og sølvvarer

Produksjon av musikkinstrumenter og
sportsartikler

Annen industriproduksjon

Manufacturing (cont.) 

Manufacture of aircraft

Manufacture of professional and
scientific instruments, photographic
and optical goods

Manufacture of jewellery and related
goods

Manufacture of musical instruments
and sporting and athletic goods

Other manufacturing industries

23 685

690

695

23 700

717

23 720

750

751

752

753

754

756

759

760

23 800

805

810

815

820

824

825

830

Kraft- og vannforsyning 

Elektrisistetsforsyning

Gassforsyning

Vannforsyning

Bygge- og anleggsvirksomhet 

Bygge- og anleggsvirksomhet, ekskl.
oljeboring

Boring etter olje og gass (særskilt
virksomhet på kontraktsbasis)

Varehandel mv. og hotell- og restau-
rantdritt

Varehandel

Innkreving av toll

Innkreving av merverdiavgift o på import

Refusjon av merverdiavgift på
investeringer

Innkreving av investeringsavgift
på investeringer

Subsidier (som refusjon av merverdiav-
gift) på boliger og sosiale bygg

Innkreving av særavgifter på import

Beregnet gevinst i faste priser ved
skiftvirkninger mellom eksport og norsk
anvendelse mv.

Hotell- og restaurantdrift

Transport, lagring, post og tele-
kommunikasjoner 

Jernbanetransport

Rutebiltransport

Transport med sporvei og forstadsbane

Drosje- og turbiltransport

Leiebiltransport

Olje- og gasstransport med mar

Hjelpevirksomhet for landtransport

Utenriks sjøfart

Electricity, gas and water supply 

Electricity supply

Gas supply

Water supply

Construction

Construction, excl. oil well
drilling

Oil and gas exploration and drilling
(separat activity on a contract basis)

Wholesale and retail trade etc. and 
hotels and restaurants

Wholesale and retail trade

Collection of customs duties

Collection of value added tax on im-
ports

Refund of value added tax on fixed
capital formation

Collection of investment levy on fixed
capital formation

Subsidies (as refund of value added
tax) on residential and social buil-
dings

Collection of special excises or taxes
on imports

Imputed net gain at constant prices
from price discrimination between
exports and domestic uses etc.

Hotels and restaurants

Transport, storage and communication 

Railway transport

Scheduled motor bus transport

Provision of tramway and subway
transport

Provision of taxi and other unsche-
duled passenger transport by road

Unscheduled freight transport by
road

Pipeline transport for oil and gas

Supporting services to land transport

Ocean transport



23 865

869

870

Bank- og finansieringsvirksomhet, 
forsikringsvirksomhet,  eiendomsdrift
og forretningsmessig tjenesteytin%

Bankvirksomhet

Hjelpesektor for frie banktjenester

Annen kreditt- og finansieringsvirksomhet

873 	 Hjelpesektor for frie tjenester i annen
kreditt- og finansieringsvirksomhet

874 	 Tjenester i tilknytning til bank- og
finansieringsvirksomhet

875 	 Livsforsikring

880 	 Skadeforsikring

885 	 Boliger

890 	 Utleie av andre bygg

895 	 Eiendomsdrift ellers

900 	 Forretningsmessig tjenesteyting

905 	 Utleie av maskiner og utstyr

23 835

840

845

850

855

860

23 910

915

920

925

930

935

940

945

950

955

960

965

970
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Transport, lagring, post og tele-
ommuni asjoner 	 or s. 

Innenriks sjøfart

Hjelpevirksomhet for sjøfart

Lufttransport

Tjenester i tilknytning til transport
og lagring

Post

Telekommunikasjoner

Offentlig, sosial og personlig tjeneste-
:57ring 

Offentlig administrasjon

Forsvar

Renovasjon og rengjøring

Undervisning og forskningsvirksomhet

Helse- og veterinærtjenester

Sosial omsorg og velferdsarbeid

Interesseorganisasjoner

Ideologiske og kulturelle organisasjoner

Kulturell tjenesteyting, underholdning
og sport

Reparasjon av kjøretøyer, husholdnings-
apparater og varer for personlig bruk

Vaskeri- og renserivirksomhet

Lønt husarbeid

Annen personlig tjenesteyting

Transport, storage and communication 
(cont.) 

Coastal and inland water transport

Supporting services to water transport

Air transport

Services allied to transport and
storage

Postal services

Telecommunication services

Financing, insurance, real estate and
business services 

Banking

Imputed service charges of banks

Operation of other financial institu-
tions

Imputed service charges of other
financial institutions

Financial services

Life insurance

Non-life insurance

Dwellings

Commercial buildings'

Other real estate services

Business services

Machinery and equipment rental 'ånd
leasing

Community, social and personal 
services

Public administration

Defence

Sanitary and similiar services

Education and research and scientific
institutes

Health and veterinary services

Welfare services

Business, professional and labour
associations

Other social and related community
services

Recreational and cultural services

Repair of motor vehicles, household
appliances and goods for personal use

Laundries, laundry services and
cleanihg and dyeing plants

Domestic services

Miscellaneous personal services
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HOVEDKONTOTYPE 	 3. KONSUMKONTI
MAIN TYPE OF ACCOUNT 3. CONSUMPTION ACCOUNTS

KONTOTYPE 	 31. Konsumkonti for stats- og trygdeforvaltningen
TYPE OF ACCOUNT 	 31. Consumption accounts for central government, including social insurance

administration

31 000 Samlekonto for statsforvaltningen

Alminnelig offentlig tjenesteyting 

Sentraladministrasjon

Utenrikstjenesten

Politi, rettsvesen mv.

Generell forskning, alminnelig
tjenesteyting

Diverse deltaking i internasjonale
organisasjoner

Verneskoler

Spesialskoler for barn og ungdom med
tilpasningsvansker

Aggregate accounts for central
government

General public services 

General administration

External affairs

Police, judicial services etc.

General research, general public
services

Participation in international
organizations

Special schools for the handicapped

Special schools for maladjusted child-
dren and youth

31 110

120

I 130

140

150

160

170 

Forsvar Defence

31 210 Forsvar Defence

31 310

320

330

340

350

360

370

380

31 410

420

430

31 510

520

530

540

550

560

Undervisning 

Administrasjon, forskning mv., under-
visning

Skoler, universitet mv.

Andre tjenester, undervisning

Landbruksskoler mv.

Diverse helseskoler
Politi- og fengselsskoler

Yrkesopplæring for voksne

Undervisning for fiskere

Helsestell 

Administrasjon, forskning mv.,
helsestell

Sykehus, klinikker

Andre helsetjenester

Sosial trygd og velferd 

Sosiale trygder

Velferdstjenester

Råd og omsorg for funksjonshemmede

Velferdsfond for handelsflåten

Sosiale tiltak for fiskere

Attføring

Education 

General administration, regulation
and research, education

Schools, universities etc.

Other services, education

Agricultural schools

Schools for health and social services

Police and prison administration
schools

Vocational schools for adults

Education of fishermen

Health

General administration, regulation and
research, health

Hospitals and clinics

Other health services

Social security and welfare services 

Social security

Welfare services

Social measures for the handicapped

Welfare fund for the merchant fleet

Social measures for fishermen

Rehabilitation



31 710

720

730

Rekreasjon, kulturelle og religiose
T5717-51 

Rekreasjon og kulturelle formål

Religiose og humanitære formål

Friluftsformål og naturvern

740 	 Universitetsbiblioteket
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31 610

620

630

Boligformål mv. 

Boligformål

Utbyggingsformål

Sanitære formål

Næringsøkonomiske formil 

Administrasjon, forskning mv.,
næringsøkonomi ske formal

Annen administrasjon, forskning mv.,
næringsøkonomiske formal

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst

Bergverksdrift, industri og bygge- og
anleggsvirksomhet

Kraft- og vannforsyning

Veier

Havner, fyrvesen mv.
Andre transportformål og tele-
kommunikasjoner

Andre næringsformål

Andre formil 

Offentlig gjeld

Generell overføring til andre offentlige
sektorer

Utgifter i samband med ulykker, natur-
katastrofer mv.
Andre utgifter

Housing and community amenities 

Housing

Community development

Sanitary services

Other community and social 
services

Recreation and cultural purposes

Religious and humanitarian purposes

Outdoor purposes and environment
protection

University Library

Economic services 

General administration, regulation and
research, economic services

Other general administration, regula-
tion and research, economic services

Agriculture, forestry and fishing

Mining and quarrying, manufacturing
and construction

Electricity, gas and water supply

Roads

Harbours, lighthouses etc.

Other transport and communication
services

Other economic services

Other purposes 

Public-debt transactions

General transfers to other government
organs

Outlays in connection with disasters
and other calamities etc.

Other outlays

31 810

815

820

830

840

850

860

870

880

31 910

920

930

940

KONTOTYPE 	 32. Konsumkonti for kommuneforvaltningen
TYPE OF ACCOUNT 32. Consumption accounts for local government

32 000
	

Samlekonto for komm.forvaltningen
	

Aggregate account for local government

. Alminnelig offentlig tjenesteyting 
	

General public services 

32 110
	

Sentraladministrasjon
	

General administration

130
	

Politi, rettsvesen mv. 	 Police, judicial services etc.

Forsvar Defence  

32 210 	 Forsvar
	

Defence
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Undervisning 

	

32 310
	

Administrasjon, forskning mv.,
undervisning

	

320 	 Skoler, universitet mV.

Education 

General administration, regulation and
research, education

Schools, universities etc.

32 410

420

430

32 510

520

32 610

630

Helsestell 

Administrasjon, forskning mv.,
helsestell

Sykehus, klinikker

Andre heisetjenester

Sosial trygd og velferd 

Sosiale trygder

Velferdstjenester

Boligformål mv. 

Boligformål

Sanitære formål

Health

General administration, regulation and
research, health

Hospitals and clinics

Other health services

Social security and welfare services 

Social security

Welfare services

Housing and community amenities 

Housing

Sanitary services

32 710

720

Rekreasjon, kulturelle og religiøse 
tormål 

Rekreasjon og kulturelle formål

Religiøse og humanitære formål

Other community and social 
services 

Recreation and cultural purposes

Religious and humanitarian purposes

Næringsøkonomiske formål 

Administrasjon, forskning mv.,
meringsøkonomiske formål

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst

Kraft- og vannforsyning

Veier

Andre transportformål og tele-
kommunikasjoner

Economic services 

General administration, regulation and
research, economic services

Agriculture, forestry and fishing

Electricity, gas and water supply

Roads

Other transport and communication
services

32 810

820

840

850

870

Andre formål 
	

Other purposes 

32 940
	

Andre utgifter
	

Other outlays

KONTOTYPE 	 33. Konsumkonti for private konsumenter
TYPE OF ACCOUNT 	 33. Consumption accounts for households

33 000

33 001

002

003

004

Samlekonto for privat konsum

Matvarer

Mjøl og gryn

Kjeks, flatbrød og knekkebrød

Brød og kaker

Makaroni, cornflakes o.l.

Aggregate account for households

Food

Flour and grits_

Biscuits, crispbread etc.

Bread and cakes

Macaroni, cornflakes etc.
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Matvarer (forts.) 	Food (cont.) 

	

33 011 	 Ferskt, saltet og tørket kjøtt og flesk 	 Fresh, salted and dried meat and meat
products

	

012 	 Kjøtthermetikk 	 Canned meat

	

021 	 Fersk fisk 	 Fresh fish

	

022 	 Frosset fisk 	 Frozen fish

	

023 	 Saltet, tørket og røkt fisk 	 Salted, dried and smoked fish

	

024 	 Middagshermetikk 	 Canned dinner food
.,.

	

025 	 Smahermetikk 	 Other canned fish

	

026 	 Andre fiskevarer 	 Other fish products

	

031 	 Mjølk og flote, frisk 	 Milk and cream, fresh

	

032 	 Hermetisk mjølk og mjølkepulver 	 Canned milk and milk powder

	

033 	 Ost 	 Cheese

	

034 	 Egg 	 Eggs

	

041 	 Sim- 	 Butter

	

042 	 Margarin, spiseolje o.l. 	 Margarine, edible oils etc.

	

051 	 Grønnsaker, friske 	 Fresh vegetables

	

052 	 Epler, pærer, plommer mv. 	 Apples, pears, plums etc.

	

053 	 Sitrusfrukter, bananer,druer mv. 	 Citrus fruits, bananas, grapes etc.

	

054 	Tørket frukt og nøtter	Dried fruits and nuts

	

055 	 Bar, friske . 	Berries, fresh

	

056 	 Konservert frukt og grønnsaker, sylte- 	 Preserved fruits and vegetables, jams
tray og saft 	 and juices

	

061 	 Poteter 	 Potatoes

	

062 	 Varer av poteter 	 Potato products

	

071 	 Sukker 	 Sugar

	

081 	 Kaffe 	 Coffee

	

082 	 Te 	 Tea

	

083 	 Kakao og kokesjokolade 	 Cocoa etc.

	

091 	 Spisesjokolade, drops o.l. 	 Chocolate, sugar confectionery etc.

	

092 	 Iskrem 	 Icecream

	

093 	 Andre matvarer 	 Other foods

Drikkevarer og tobakk 	Beverages and tobacco 

	

33 111 	 Mineralvann, brus o.l. 	 Soft drinks, carbonated water etc.

	

112 	 Ol 	 Beer

	

113 	 Vin, brennevin og sprit 	 Wine and spirits

	

121 	 Sigarer og sigarillos 	 Cigars and cheroots

	

122 	 Sigaretter 	 Cigarettes

	

123 	Røyketobakk	Smoking tobacco

	

124 	 Andre tobakksvarer 	 Other tobacco

Klær og skotøy 
	

Clothing and footwear

	

33 211 	 Skjorter og nattøy 	 Shirts and nightwear

	

212 	 Kåper, kjoler, dresser, frakker, 	 Coats, dresses, suits, jackets
jakker mv. 	 etc.

	

213 	Strømper og sokker	 Stockings and socks

	

214 	 Undertøy 	 Underwear

	

215 	 Hatter, luer og hansker 	 Hats, caps and gloves

	

216 	 Pels- og skinnvarer 	 Fur and leather products

	

221 	 Toyer 	 Fabrics
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33 222

223

231

232

233

234

33 311

321

322

323

324

33 411

412

413

421

422

431

432

433

434

435

436

441

442

443

444

445

451

452

453

454

461

471

33 511

512

513

514

515

516

Klær og skotøy (forts.) 

Garn og sytråd

Annet tekstilstoff mv.

Skotøy av lær

Gummifottøy

Annet skotøy

Reparasjon av skotøy

Bolig, lys og brensel 

Bolig

Elektrisitet

Parafin og fyringsoljer

Ved og torv

Kull og koks

Møbler og husholdningsartikler 

Møbler

Golvtepper og golvløpere

Lamper, lampetter mv.

Tekstilvarer og utstyrsvarer

Prydgjenstander

Komfyrer, kokeplater mv.

Støvsugere

Vaskemaskiner

Kjøleskap o.l.

Sy- og strikkemaskiner

Elektriske varmeovner og andre
elektriske apparater

Porselen, steintøy og glass

Spisebestikk

Annet kjøkkentøy

Glødelamper mv.

Annet utstyr

Vaskepulver og andre rengjøringsmidler

Andre husholdningsartikler

Vask, rensing og farging

Reparasjon av møbler og husholdnings-
artikler

Forsikring av innbo og løsøre

Leid hjelp til hjemmet

Helsepleie 

Medisiner og helseartikler

Briller og ortopedi'sk utstyr

Tannlegehjelp

Legehjelp

Sykehusopphold

Massasje og fysikalsk behandling

Clothing and footwear (cont.) 

Yarn and sewing thread

Other textile fabrics etc.

Leather footwear

Rubber footwear
Other footwear

Repair of footwear

Rent, power and fuel 

Gross rents

Electricity

Liquid fuels

Fuelwood and peat

Coal and coke

Furniture, furnishings and household 
equipment 

Furniture

Carpets, mats and rugs

Lamps, bracket lamps etc.

Household textiles and other
furnishings

Decorative articles

Cooking appliances

Vacuum cleaners

Washing machines

Refrigerators etc.

Sewing and knitting machines

Electric heaters and other electric
appliances

Porcelain, china, pottery and glass-
ware

Cutlery

Other kitchen utensils

Electric bulbs etc.

Other household equipment

Washing powder and other cleaning
materials

Other household goods

Laundering, cleaning and dyeing

Repair of furniture and household
goods

Insurance of household property

Domestic services

Medical care and health expenses 

Medicines and medical goods

Spectacles and orthopedic equipment

Dental services

Physicians services

Hospital care

Physiotherapists' services
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33 611

612

621

622

623

624

631

632

633

634

635

636

637

641

642

33 711

712

713

714

715

716

717

718

721

722

723

724

725

726

731

732

733

741

33 811

812

813

814

821

822

823

Transport, post og teletjenster 

Kjøp av bil mv.

Kjøp av motorsykler og sykler

Bensin og olje

Reservedeler, dekk, slanger mv.

Forsikring av egne transportmidler
mv.

Verkstedsreparasjoner

Jernbanetransport

Transport med sporvei og forstadsbane

Transport med båt og ferje

Flytransport

Busstransport

Drosjebiltransport

Flytteutgifter og frakt

Porto

Telefon og telegram

Fritidssysler og utdanning 

Fjernsynsmottakere

Radiomottakere, platespillere mv.

Musikkinstrumenter

Kjøp av biter, båtmotorer og våpen

Sportsutsyr

Fotoutstyr, film, grammofonplater,
leketøy mv.

Blomster og prydbusker

Reparasjoner og utstyr til fritids-
sysler

Kinobesøk

Teaterbesøk

Andre forestillinger

Fjernsyns- og radiolisens

Lotteri, tipping mv.

Fotografering mv.

Bøker

Aviser

Ukeblad og tidsskrifter

Skolegang

Andre varer og tjenester 

Hårpleie og skjønnhetspleie

Kosmetiske preparater, tannkrem mv.

Toalett- og barbersåpe

Andre toalettartikler

Reiseeffekter

Ur

Smykker

Transport and communication 

Motor cars etc.

Motor cycles and bicycles

Petrol and oils

Spare parts, tyres, tubes etc.

Insurance of personal transport
equipment etc.

Workshop repairs

Railway transport

Tramway and subway transport

Transport by boat and ferry

Air transport

Bus transport

Transport by taxi

Moving expenses and freights

Postage

Telephone and telegram

Recreation, entertainment, education 
and cultural services 

Television sets

Radio receivers, record players etc.

Musical instruments

Purchases of boats, boat engines and
weapons

Sports equipment

Photographic equipment, film, records,
toys etc.

Flowers and decorative shrubs

Repairs and supplies for recreation
activities

Cinemas

Theatres

Other entertainment

Television and radio licences

Lotteries etc.

Photographing etc.

Books

Newspapers

Magazines and periodicals

Education

Other goods and services 

Hairdressing and beauty treatment

Cosmetic articles, toothpaste etc.

Toilet soap and shaving soap

Other toilet articles

Travel goods

Watches

Jewellery
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Andre varer og tjenester (forts.) 

Skrivemateriell

Andre varer

Utgifter på restauranter, kaféer o.l.

Utgifter ved hoteller, pensjonater o.l.

Tjenester fra livsforsikring mv.

Tjenest6r fra interesseorganisasjoner

Tjenester fra religiose og kulturelle
organisasjoner

Andre tjenester

Korreksjonsposter 

Nordmenns konsum i utlandet

- Utlendingers konsum i Norge

Varige forbruksgoder

Ikke-varige forbruksgoder

Other goods and services (cont.) 

Stationery

Other goods

Expenses on restaurants, cafés etc.

Expences on hotels, boarding houses
etc.

Life insurance services etc.

Services of business, professional and
labour associations

Services of religous and cultural
organizations

Other services

Correction items 

Direct purchases abroad by resident
households

- Direct purchases in Norway by non-
resident households

Durable consumer goods

Non-durable consumer goods



KONTOTYPE 	 41. Konti for komponenter i bruttoproduktet
	TYPE OF	 ACCOUNT 	 41. Accounts for components of value added

Kapitalslit 

	

41 110 	 Kapitalslit, beboelseshus

	120	 Kapitalslit, driftsbygg

	

131 	 Kapitalslit, grunnforbedringer

	

137 	 Kapitalslit, olje- og gassrørledninger

	

138	 Kapitalslit, oljeboring og andre utgifter
til oljeleting

	

139	 Kapitalslit, anlegg ellers

	

140	 Kapitalslit, skip og båter

	

150	 Kapitalslit, fly

	

160 	 Kapitalslit, biler mv.

	170	 Kapitalslit, rullende materiell

Kapitalslit, oljeborerigger og -skip

Kapitalslit, oljeutvinningsplattformer
MV.

Kapitalslit, maskiner, redskap og
inventar ellers

187

188

189
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HOVEDKONTOTYPE 	 4. INNTEKTSKONTI

MAIN TYPE OF ACCOUNT 4. INCOME AND OUTLAY ACCOUNTS

41 211

212

213

221

222

231

232

41 311

312

313

41 321

322

323
324

Indirekte skatter 

Alminnelig omsetningsavgift, merverdi-
avgitt og investeringsavgift

Alminnelig omsetningsavgift, produsent
på vareinnsats, investeringer mv.

Alminnelig omsetningsavgift, varehandel
på vareinnsats, investeringer mv.

Alminnelig omsetningsavgift, varehandel
på privat konsum

Merverdiavgift, produsent

Merverdiavgift, varehandel

Investeringsavgift på nyinvesteringer

Investeringsavgift på reparasjoner,
hjelpestoffer mv.

Spesielle vareavgifter 

Avgift på fisk mv. for prisregulering

Sjokolade- og sukkeravgift

Kraftffiravgift

Avgift på kullsyreholdige alkoholfrie
drikkevarer

Avgift på ol

Skjenkeavgift

Omsetningsavgift på brennevin og
vin, verdiavgift

Consumption of fixed capital 

Consumption of fixed capital, residen-
tial buildings

Consumption of fixe&capital, non-
residential buildings

Consumption of fixed capital, land
improvement

Consumption of fixed capital, pipe-
lines for oil and gas

Consumption of fixed capital, oil and
gas exploration and drilling

Consumption of fixed capital, other
constructions

Consumption of fixed capital, ships
and boats

Consumption of fixed capital, aircraft

Consumption of fixed capital, motor
vehicles etc.

Consumption of fixed capital, rolling
stock

Consumption of fixed capital, oil
drilling rigs and ships

Consumption of fixed capital, oil
production platforms etc.

Consumption of fixed capital, other
machinery and equipment

Indirect taxes 

General purchase tax, value added tax 
and investment levy 

General purchase tax, producers on
intermediate consumption, gross fixed
capital formation etc.

General purchase tax, wholesalers and
retailers on intermediate consumption,
gross fixed capital formation etc.

General purchase tax, wholesalers and
retailers on private final consumption
expenditure

Value added tax, producers

Val due added tax, wholesalers and
retailers

Investment levy on gross fixed capi-
tal formation

Investment levy on repairs, auxiliary
materials etc.

Special commodity taxes 

Tax on fish etc. for price regulations

Excise on chocolate and sweets

Tax on concentrated feeds

Excise on carbonated non-alcoholic
beverages

Excise on beer

Tax on serving of alcoholic beverages

Purchase tax on spirits and wine,
value tax
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Spesielle vareavgifter (forts.) 	Special commodity taxes (cont.) 

325

331

341

342

343

351

361

362

363

371
372

373

374

375

376

381

382
383

391

41 400

41 521

522

531

532

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

Omsetningsavgift på brennevin og
vin, mengdeavgift

Tobakksavgift

Avgift på forbruk av elektrisk energi
(inntil 1971)

Avgift på elektrisk kraft
(fra 1971)

Mineraloljeavgift

Avgift på motorvogner

Avgift på bensin

Kilometeravgift, leietransport

Avgift på båtmotorer

Avgift på gull-, sølv- og platinavarer

Avgift på radio- og fjernsynsapparater

Avgift på kosmetikk

Diverse miljøvernavgifter

Avgift på farmasøytiske spesialpreparater

Avgift på opptaksutstyr for lyd og bilde

Overskott i Norsk Tipping A/S

Totalisatoravgift

Lotteriavgift

Spesielle eksportavgifter

Toll

Toll

Andre indirekte skatter

Avgift på utvinning av jordolje og
naturgass

Refusjon av kontrollutgifter mv., olje

Stempelavgift på spillkort

Patent- og justergebyrer (indirekte
skatter)

Overskott i A/S Vinmonopolet

Kilometeravgift, egentransport

Årsavgift på personbiler og motor-
sykler (indirekte skatter)

Apotekavgift

Gebyrer til politi- og rettsvesen
(indirekte skatter)

Forskott, deposita

Avgift til Sta tens kornforretning

Avgift over Finansdepartementets fond

Sektoravgift, trygdeforvaltningen angående
fiskere

Avgift, Omsetningsrådet og andre avgifter,
varehandel

Purchase tax on spirits and wine,
volume tax

Excise on tobacco

Tax on use of electric energy
(until 1971)

Tax on use of electric energy
(from 1971)

Tax on mineral

Tax on motor vehicles

Petrol-tax

Kilometre-tax, hired motor lorry
transport

Tax on boat engines

Tax on jewellery and related articles

Special duty on radio and television
sets

Tax on cosmetics

Various environment taxes

Tax on pharmaceutical products

Tax on recording equipment

Surplus of Norwegian Pools Limited

Excise on race-tracks

Tax on lotteries

Special export duties

Customs duty 

Customs duty

Other indirect taxes

Tax on production of crude petroleum
and natural gas

Repayment of control expences etc.,
oil

Stamp duty on cards

Fees on patents and weights and mea-
sures (indirect taxes)

Surplus of the Norwegian Wine and
Spirit Monopoly

Kilometre-tax, transport on own ac-
count

Annual tax on motor cars and motor
cycles (indirect taxes)

Excise on pharmacies

Fees to police and judicial services
(indirect taxes)

Advances and deposists

Tax to the Norwegian Grain Corporation

Tax through special funds administered
by the Ministry of Finance

Special tax for fishermen admini-
stered by the social insurance
administration

Special tax administered by the Trade
Council, other taxes on wholesale and
retail trade
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Andre indirekte skatter (forts.) 

Vektavgift på lastebiler, bensindrevne
Vektavgift på lastebiler, ikke-bensin-
drevne

Avgift på prøvenummer

Laste- og fyravgift

Gebyrer til skipskontrollen (indirekte
skatter)

Passasjeravgifter, sivil luftfart

Andre statlige gebyrer (indirekte skatter)

Registreringsavgift

Charteravgift

Dokumentavgift

Eiendomsskatt

Andre kommunale avgifter

Avgift på salg- og skjenkerettigheter

Skatt på inngangspenger

Honoraravgift

Avgift av NRK

Subsidier 

Varesubsidier

Kompensasjon for merverdiavgift på
matvarer, varehandel

Kompensasjon for merverdiavgift på
matvarer, produsent

Pristilskott til mjølk og mjølke-
produkter, varesubsidier

Pristilskott til margarin

Andre pristilskott til matvarer,
varehandel

Tilskott over Kraftfôrfondet, vare-
subsidier

Tilskott over Prisdirektoratets fond,
varesubsidier

Subsidier på fisk (inntil 1974)

Andre pristilskott til matvarer,
produsent

Tilskott til kunstgjødsel, produsent/
importør

Pristilskott til andre varer

Refusjon av merverdiavgift på boliger og
sosiale bygg

Other indirect taxes (cont.)

Weight tax on petrol-driven lorries

Weight tax on non-petrol-driven
lorries

Tax on motor vehicle certificates

Loading fees and lighthouse dues

Fees to the shipping control (indirect
taxes)

Passenger fees, civil air transport

Other fees to central government
(indirect taxes)

Registration duty on motor vehicles

Tax on charter flights

Duties on documents

Tax on real property

Other indirect taxes to local govern-
ment

Excise on licences to sell and serve
spirits

Entertainment tax

Entertainment tax on foreign artists

Tax on the Norwegian Broadcasting
Corporation

Subsidies 

Commodity subsidies 

Compensation of value added tax on
food, wholesalers and retailers

Compensation of value added tax on
food, producers

Price subsidies on milk and milk pro-
ducts, commodity subsidies

Price subsidies on margarine

Other price subsidies on food, whole-
salers and retailers

Subsidies from the Concentrated Feeds
Fund, commodity subsidies

Subsidies from the funds of the Price
Directorate, commodity subsidies

Subsidies on fish (until 1974)

Other price subsidies on food,
producers

Subsidies on fertilizers, producers/
importers

Price subsidies on other commodities

Refund of value added tax on residen-
tial and social buildings

41 571
572

573

574

575

576

577

578

579

581

582

583

591

592

593

594

41 610

611

612

613

614

615

616

617

618

621

622

623

41 711

712

713

714

Andre subsidier 

Korntrygd

Tilskott til kunstgjødsel, jordbruket

Investeringstilskott

Tilskott over Finansdepartementets fond

731 	 Tollrefusjoner til skipsbyggeriene mv.

732 	 Pristilskott til mjølk og mjølkeproduk-
ter, andre subsidier

Other subsidies 

Subsidies for grain growing

Subsidies on fertilizers, farmers

Investment subsidies

Subsidies from special funds - admini-
stered by the Ministry of Finance

Refund of customs duties to shipyards
etc.

Price subsidies on milk and milk
products, other subsidies
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762

763

764

765

766

767

768

771

781

791

792

793

794
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Andre subsidier (forts.) 

Tilskott over Kraftfeirfondet, andre
subsidier

Tilskott over Prisdirektoratets fond,
andre subsidier

Forskott, deposita

Andre subsidier over trygdeforvaltningen

Pristilskott til norsk korn og matmjøl

Tilskott til kunstgjodsel, frakttilskott

Subsidier på fisk (fra 1975)

Tilskott, Omsetningsrådet

Andre pristilskott, bil- og kystruter,
pressen, politiske partier mv.

Arbeidsløshetstrygdens riksreservefond

Andre tilskott over bevilgningsregnskapet

Tilskott fra Norsk Tipping A/S

Tilskott til NRK

Kommunale subsidier

Driftsresultat 

Driftsresultat

42. Samlekonto for lønn

Other subsidies (cont.) 

Subsidies from the Concentrated Feeds
Fund, other subsidies

Subsidies from the funds of the Price
Directorate, other subsidies

Advances and deposits

Other subsidies from the social in-
surance administration

Price subsidies on Norwegian grain and
flour

Subsidies on fertilizers, freight sub-
sidies

Subsidies on fish (from 1975)

Subsidies administered by the Trade
Council

Other price subsidies, scheduled
transport on roads and in coastal
waters, publishing of newspapers etc.,
political parties etc.

Unemployment insurance national re-
serve fund

Other subsidies from the appropriation
account

Contributions by the Norwegian Pools
Limited

Contributions to the Norwegian Broad-
casting Corporation

Subsidies paid by local government

Compensation of employees 

Wages and salaries in cash

Wages and salaries in kind

Employers contributions to private
pension, family allowance, health and
other casualty insurance, life in-
surance and similar schemes

Employers' contributions to the
national insurance administration

Employers' contributions to other
social security schemes

Employers' contribution to employees
with low wages and salaries

Operating surplus 

Operating surplus41 900

KONTOTYPE

Lønnskostnader 

	41 811
	

Kontantlønn

	

812
	

Natural lønn

	

813
	

Andre ytelser til beste for lønnstakerne

	

821 	 Arbeidsgiveravgift til folketrygden

	

822 	 Arbeidsgiveravgift til andre trygde-
ordninger

	

841 	 Lavlønnsfond

TYPE OF ACCOUNT 42. Aggregate account for compensation of employees

42 000
	

Samlekonto for lønn
	

Aggregate account for compensation of
employees

KONTOTYPE
	

43. Fordelings- og samlekonti for indirekte skatter og subsidier og direkte skatter
MV .

TYPE OF ACCOUNT 	 43. Distribution and aggregate accounts for indirect taxes and subsidies and direct
taxes etc. 

Indirekte skatter Indirect taxes 

43 100

110

Samlekonto for indirekte skatter

Fordelingskonto for generelle vare-
avgifter

Aggregate account for indirect taxe

Distribution account for general com-
modity taxes
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43 120

130

43 200

210

220

43 900

910

920

930

940

950

Indirekte skatter (forts.) 

Fordelingskonto for spesielle vare-
avgifter

Fordelingskonto for toll og andre
indirekte skatter

Subsidier

Samlekonto for subsidier

Fordelingskonto for varesubsidier

Fordelingskonto for andre subsidier

Direkte skatter mv.

Samlekonto for direkte skatter

Fordelingskonto for inntekts- og
formuesskatt

Fordelingskonto for fellesskatt

Fordelingskonto for særskatt til
utviklingshjelp

Fordelingskonto for medlemsavgift til
folketrygden mv.
Fordelingskonto for arbeidsgiveravgift
til folketrygden mv.

Indirect taxes (cont.) 

Distribution account for special com-
modity taxes

Distribution account for customs duty
and other indirect taxes

Subsidies 

Aggregate account for subsidies

Distribution account for commodity
subsidies

Distribution account for other sub-
sidies

Direct taxes etc.

Aggregate account for direct taxes

Distribution account for income and
property taxes

Distribution account for joint tax

Distribution account for special tax
for foreign aid

Distribution account for members'
premium to social security funds

Distribution account for employers'
contribution to social security funds

KONTOTYPE 	 45. Samlekonto for kapitalslit
TYPE OF ACCOUNT 	 45. Aggregate account for consumption of fixed capital

45 000
	

Samlekonto for kapitalslit 	 Aggregate account for consumption of
fixed capital

KONTOTYYPE 	 46. Fordelingskonti for kapitalslit
TYPE OF ACCOUNT 	 46. Distribution accounts for consumption of fixed capital

	46 110
	

Beboelseshus

	

125
	

Driftsbygg og anlegg

	

145 	 Skip og båter og fly

	

165 	 Biler mv. og maskiner, redskap og
inventar

Residential buildings

Non-residential buildings and con-
structions

Ships and boats and aircraft

Motor vehicles etc. and machinery and
equipment

KONTOTYPE 	 47. Faktorinntekt etter institusjonell opprinnelsessektor
TYPE OF ACCOUNT 	 47. Factor income by institutional sector of origin

Offentlig forvaltning 	General government

47 010

020

030

040

050

Statsforvaltningen, bevilgningsregnskapet

Andre statsregnskap

Trygdeforvaltningen

Kommuneforvaltningen (inklusive
kommuneforetak)

Sektor for skatteinnkreving

Central government, appropriation
account

Other central government accounts

The social insurance administration

Local government (including municipal
enterprises)

Sector for tax collection
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47 110

120

130

140

150

160

170

180

47 210

220

Finansinstitusjoner 

Norges Bank

Postgiro og Postsparebanken

Forretnings—og sparebanker

Statsbanker

Private kredittforetak

Andre private finansieringsselskaper

Livsforsikringsselskaper mv.

Skadeforsikringsselskaper

Statsforetak 

Statens forretningsdrift

Andre statsforetak

Financial institutions 

Bank of Norway

Post Giro and Post Office Savings
Bank

Commercial and savings banks

State banks

Private credit enterprises

Other private financial companies

Life insurance companies etc.

Non-life insurance companies

State enterprises 

Central government enterprises

Other state enterprises

Andre norske sektorer Other private sectors   

47 310

320

330

340

Private ikke-personlige foretak

Personlige neringsdrivende

Lønnstakere

Trygdede, pensjonister o.a.

Private incorporated enterprises

Personal enterprises and self-employed

Employees

Social security recipients, pensioners
etc.

KONTOTYPE 	 48. Konti for inntektsarter
TYPE OF ACCOUNT 48. Accounts for forms of income

48 010

020

48 110

48 210

220

230

240

48 310

320

Faktorinntekt 

Lonnskostnader

Limn

Arbeidsgiveravgift til folketrygden mv.

Driftsresultat

Driftsresultat

Inntektsoverføringer 

Formues- og næringsinntekt 

Renter

Aksjeutbytte

Utbytte på eierkapital

Inntekt av patenter, leie mv.

Skadeforsikringstransaksjoner 

Netto skadeforsikringspremier

Skadeforsikringserstatninger

Factor income

Compensation of employees 

Wages and salaries etc.

Employers contribution to social
security funds

Operating surplus 

Operating surplus

Income transfers 

Property and entrepreneurial income 

Interest

Dividends

Withdrawals from entrepreneurial
income

Royalties on patents, rents etc.

Casualty insurance transactions 

Net casualty insurance premiums

Casualty insurance claims
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415

420

425

430

440

450

460

470

Inntektsskatter, personer

Inntektsskatter, selskaper

Formuesskatter, personer

Formuesskatter, selskaper

Årsavgift på biler (direkte skatter)

Arveavgift

Boter, inndragninger mv.

Andre direkte skatter

Medlemsavgift til folketrygden

48

Direkte skatter og trygdepremier 

475 	 Arbeidsgiveravgift til folketrygden

480 	 Medlemspremier til andre trygder mv.

485 	 Arbeidsgiveravgift til andre trygder
MV.

Direct taxes and contributions to
social security schemes

Income taxes, personal

Income taxes, corporate

Property taxes, personal

Property taxes, corporate

Annual tax on motor vehicles (direct
taxes)

Death duties

Fines, confiscations etc.

Other direct taxes

Members' premium to the national in-
surance administration

Employers' contribution to the natio-
nal insurance administration

Members' premium to other social
security funds etc.

Employers' contributions to other
social security funds etc.

48 510

515

520

525

529

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

585

589

590

595

599

48 610

620

Stønader til private konsumenter 

Alderspensjon, statens pensjonskasser

Alderspensjon, trygdeforvaltningen

Uførestonad

Yrkesskadestonad

Etterlattestønad

Stønad til ugifte modre

Krigspensjoner

Pensjonsstønader for skogsarbeidere,
fiskere og sjømenn

Kommunale tillegg til lovbestemte
trygdeordninger mv.

Sykepenger mv.

Barnetrygd

Helseinstitusjoner, trygdeforvaltningen

Helseinstitusjoner, kommuneforvaltningen

Dagpenger for arbeidsløyse

Arbeidsløysestonad ellers

Attføringsstønad

Engangsstønad ved død

Utløsning av pensjoner mv.

Andre stønader, statens bevilgnings-
regnskap

Andre stønader, statens pensjonskasser

Andre stønader, kommuneforvaltningen

Andre innenlandske overføringer 

Overføringer mellom offentlige forvalt-
ningssektorer

Andre innenlandske overforinger

Transfers to households 

Old-age pension from state pension
offices

Old-age pension from the social in-
surance administration

Disablement pension

Occupational injury pension

Survivors' benefits

Benefits to unmarried mothers

War pensions

Pensions to lumbermen, fishermen and
sailors

Local government supplements to statu-
tory social security benefits

Sickness benefit etc.

Family allowances

Health institutions, social insurance
administration

Health institutions, local government

Unemployment benefits, daily allo-
wances

Other unemployment benefits

Rehabilitation allowances

Once-for-all allowance by death

Redemption of pensions etc.

Other benefits from the appropriation
account

Other benefits from state pension
offices

Other benefits from local government

. Other domestic transfers etc. 

Transfers between government sectors

Other domestic transfers
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Stønader til utlandet 
	

Transfers to abroad 

48 710
	

Overforinger til og fra utlandet
	

Transfers to and from abroad

KONTOTYPE 	 49. Inntektskonti
TYPE OF ACCOUNT 	 49. Income and outlay accounts

49 010

020

030

040

050

49 110

120

130

140

150

160

170

180

49 210

220

49 310

320

330

340

Offentlig forvaltning 

Statsforvaltningen, bevilgningsregnskapet

Andre statsregnskap

Trygdeforvaltningen

Kommuneforvaltningen (inklusive kominune-
foretak)

Sektor for skatteinnkreving

Finansinstitusjoner 

Norges Bank

Postgiro og Postsparebanken

Forretnings- og sparebanker

Statsbanker

Private kredittforetak

Andre private finansieringsselskaper

Livsforsikringsselskaper mv.

Skadeforsikringsselskaper

Statsforetak

Statens forretningsdrift

Andre statsforetak

Andre norske sektorer

Private ikke-personlige foretak

Personlige næringsdrivende

Lonnstakere

Trygdede, penjonister o.a.

General government 

Central government, appropriation
account

Other central government accounts

The social insurance administration

Local government (including municipal
enterprises)

Sector for tax collection

Financial institutions

Bank of Norway

Post Giro and Post Office Savings
Bank

Commercial and savings banks

State banks

Private credit enterprises

Other private financial companies

Life insurance companies etc.

Non-life insurance companies

State enterprises 

Central government enterprises

Other state enterprises

Other private sectors 

Private incorporated enterprises

Personal enterprises and self-employed

Employees

Social security recipients, pensioners
etc.
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HOYEDKONTOTYPE 	 5. REALKAPITALKONTI

MAIN TYPE OF ACCOUNT 5. REAL CAPITAL ACCOUNTS

KONTOTYPE 	 51. Samlekonto for lagerendring

	

TYPE OF 	 ACCOUNT 	 51. Aggregate account for increase in stocks

	51 000
	

Samlekonto for lagerendring 	 Aggregate account for increase in
stocks

KONTOTYPE 	 52. Samlekonto for investering i fast kapital
	TYPE OF	 ACCOUNT 	 52. Aggregate account for fixed capital formation

	

52 000
	

Samlekonto for investering i fast kapital 	 Aggregate account for fixed capital
formation

KONTOTYPE 	 53. Fordelingskonti for investering i fast kapital
	TYPE OF	 ACCOUNT 	 53. Distribution accounts for fixed capital formation

	

53 101 	 Endring i husdyrbestand, livdyr 	 Change in breeding stock, dairy
cattle and the like

	

110 	 Beboelseshus 	 Residential buildings

	

125 	 Driftsbygg og anlegg 	 Non-residential buildings and
constructions

	

145 	 Skip og båter og fly 	 Ships and boats and aircraft

	

165	 Biler mv og maskiner, redskap og inventar 	 Motor vehicles etc. and machinery
and equipment

KONTOTYPE 	 54. Konti for kjøp/salg av eksisterende realkapital
TYPE OF ACCOUNT 	 54. Accounts for purchases/sales of existing real capital

Kjøp/salg av eksisterende realkapital 	 Purchases/sales of existing real 
capital 

	

54 110 	 Beboelseshus 	 Residential buildings

	

120 	 Driftsbygg 	 Non-residential buildings

	

130 	 Anlegg, inklusive grunnforbedringer 	 Constructions, including land
improvement

	

137 	 Olje- og gassrørledninger 	 Pipelines for oil and gas

	

138 	 Oljeleting og oljeboring 	 Oil exploration and drilling

	

140 	 Skip og båter 	 Ships and boats

	

150 	 Fly 	 Aircraft

	

160 	 Biler mv. 	 Motor vehicles etc.

	

170 	 Rullende materiell 	 Rolling stock

	

187 	 Oljeborerigger og -skip 	 Oil drilling rigs and ships

	

188 	 Oljeutvinningsplattformer mv. 	 Oil production platforms etc.

	

189 	 Maskiner, redskap og inventar ellers 	 Other machinery and equipment

-Korreksjoner for utenlandske eierandeler 	Adjustments for foreign ownership 
shares

	54 237	 Olje- og gassrørledninger 	 Pipelines for oil and gas

	

238 	 Oljeleting og oljeboring 	 Oil exploration and drilling

	

250 	 Fly 	 Aircraft

	

287 	 Oljeborerigger og -skip 	 Oil drilling rigs and ships

	

288 	 Oljeutvinningsplattformer mv. 	 Oil production platforms etc.
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KONTOTYPE 	 55. Samlekonto for kjøp/salg av eksisterende realkapital
TYPE OF ACCOUNT 	 55. Aggregate account for purchases/sales of existing real kapital

55 000 Samlekonto for kjøp/salg av eksisterende
realkapital

Aggregate account for purchases/sales
of existing real capital

KONTOTYPE 	 56. Fordelingskonti for kjøp/salg av eksisterende realkapital
TYPE OF ACCOUNT 	 56. Distribution accounts for purchases/sales of existing real capital

56 110

125

145

165

Beboelseshus

Driftsbygg og anlegg

Ship og båter og fly

Biler mv. og maskiner, redskap og inventar

Residential buildings

Non-residential buildings and
constructions

Ships and boats and aircraft

Motor vehicles etc. and machinery
and equipment

KONTOTYPE 	 57. Konti for realkapital etter funksjonell sektor, stats- og trygdeforvaltningen
TYPE OF ACCOUNT 	 57. Accounts for real capital by functional sector, central government including

social insurance administration

57 825

840

845

885

900

910

925

930

935

945

950

997

Hjelpevirksomhet for landtransport
(veier og gater)

Hjelpevirksomhet for sjøfart

Lufttransport

Boliger

Forretningsmessig tjenesteyting

Offentlig administrasjon

Undervisning og forskningsvirksomhet

Helse- og veterinærtjenester

Sosial omsorg og velferdsarbeid

Ideologiske og kulturelle organisasjoner

Kulturell tjenesteyting, underholdning
og sport

Andre sektorer (tjenester i tilknytning til
jordbruk, skogbruk, elektrisitetsforsyning
og annen kreditt- og finansierings-
virksomhet)

Supporting services to land transport
(roads and streets)

Supporting services to water
transport

Air transport

Dwellings

Business services

Public administration

Education and research and scientific
institutes

Health and veterinary services

Welfare services

Other social and related community
services

Recreational and cultural services

Other sectors (agricultural services,
forestry and logging, electricity
supply and operation of other
financial institutions)

KONTOTYPE 	 58. Konti for realkapital etter funksjonell sektor, kommuneforvaltningen
TYPE OF ACCOUNT 	 58. Accounts for real capital by functional sector, local government

58 825

920

925

930

935

998

Hjelpevirksomhet for landtransport
(veier og gater)

Renovasjon og rengjøring

Undervisning og forskningsvirksomhet

Helse- og veterinærtjenester

Sosial omsorg og velferdsarbeid

Andre offentlige arbeider, annet

Supporting services to land transport
(roads and streets)

Sanitary and similar services

Education and research and scientific
institutes

Health and veterinary services

Welfare services

Other government services
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KONTOTYPE 	 59. Konti for realkapital etter funksjonell sektor, bedrifter
TYPE OF ACCOUNT 	 59. Accounts for real capital by functional sector, industries

Bruttoinvestering i fast kapital i 
Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst

Jordbruk

Skogbruk

Fiske og fangst

Utklekking og oppdrett - av fisk mv.

Bruttoinvestering i fast kapital i 
bergverksdrift 

Bryting av kull

Utvinning av råolje og naturgass

Bryting og utvinning av malm

Bryting og utvinning av stein, grus
og sand

Bryting og utvinning ellers

Bruttoinvestering i fast kapital
Industri

Slakting og annen produksjon av
kjøttvarer

Produksjon av kjøtthermetikk

Produksjon av meierivarer

Konservering av frukt og grønnsaker

Produksjon av fiskevarer

Produksjon av fiskehermetikk

Produksjon av fiskeoljer og fiskemjøl

Produksjon av vegetabilske oljer

Raffinering og herding av animalske oljer

Produksjon av margarin

Produksjon av kornvarer

Produksjon av bakervarer

Produksjon av sjokolade og sukkervarer

Produksjon av næringsmidler ellers

Produksjon av dyrefôr

Produksjon av brennevin og vin

Brygging av øl

Produksjon av mineralvann

Produksjon av tobakksvarer

Produksjon av garn

Produksjon av vevnader, bånd og elastikk

Søm av tekstilvarer, unntatt klær

Produksjon av trikotasjevarer

Produksjon av golvtepper, golvmatter og ryer

Produksjon av tauverk og nett

Produksjon av tekstilvarer ellers

Gross fixed capital formation in agri-
cu ture, forestry and fishTng

Agriculture

Forestry and logging

Fishing etc.

Hakking and creeding of fish etc.

Gross fixed capital formation in 
mining and quarrying 

Coal mining

Crude petroleum and natural gas
production

Metal ore mining

Stone quarrying, gravel and sand pits

Other mining and quarrying

Gross fixed capital formation in manu-
TiElliFing 

Slaughtering and other production of
meat products

Meat canning

Manufacture of dairy products

Canning and preserving of fruits and
vegetables

Preserving and processing of fish

Canning of fish

Manufacture of fish oils and fish-meal

Manufacture of vegetable oils

Refining and hardening of animal oils

Manufacture of margarine

Manufacture of grain mill products

Manufacture of bakery products

Manufacture of cocoa, chocolate and
sugar confectionery

Manufacture of - other food products

Manufacture of prepared animal feeds

Manufacture of spirits and wines

Manufacture of malt liquors

Manufacture of soft drinks and
carbonated water

Manufacture of tobacco products

Manufacture of yarn

Manufacture of fabrics, narrow fabrics
and elastic fabrics

Manufacture of made-up textile goods,
except wearing apparel

Manufacture of knitted goods

Manufacture of carpets, mats and rugs

Manufacture of cordage, ropes and nets

Manufacture of other textiles

59 100

140

150

155

59 160

165

170

175

180

59 200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

255

260

265

270

275

280

285

290

295

300

305

310

315

320

325
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59 330

335

340

345

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

400

405

410

415

420,

425

430

435

440

445

450

455

460

465

470

475

480

485

490

495

500

505

510

Bruttoinvestering i fast kapital i 
industri (forts.) 

Produksjon av yttertøy av tekstilstoff
og plast

Produksjon av hodeplagg, klær av lær,
skinn og pelsskinn

Produksjon av andre klær

Produksjon av lær og lær- og skinnvarer

Produksjon av skotøy

Saging og høvling

Produksjon av sponplater

Produksjon av monteringsferdige hus

Produksjon av bygningsartikler og
andre trevarer

Produksjon av møbler og innredninger
av tre

Produksjon av tremasse

Produksjon av cellulose

Produksjon av papir og papp

Produksjon av trefiberplater

Produksjon av emballasje og andre papir-
og pappvarer

Grafisk produksjon

Forlegging av aviser

Annen forlagsvirksomhet

Produksjon av kjemiske grunnstoffer og
forbindelser, unntatt kunstgjødsel

Produksjon av kunstgjødsel og plante-
vernmidler

Produksjon av basisplast og kunstfibre

Produksjon av maling og lakk

Produksjon av farmasøytiske preparater

Produksjon av vaskemidler og toalett-
preparater

Produksjon av sprengstoff og ammunisjon

Annen produksjon av kjemisk-tekniske
produkter

Raffinering av jordolje

Produksjon av jordolje- og kullprodukter

Produksjon og reparasjon av gummiprodukter

Produksjon av plastvarer

Produksjon av keramiske produkter

Produksjon av glass og glassvarer

Produksjon av teglvarer

Produksjon av sement og kalk

Produksjon av betong og betongvarer

Steinbearbeiding og annen produksjon av
jord- og steinvarer

Produksjon av jern og stål

Gross fixed capital formation in 
manufacturing (cont.) 

Manufacture of outer garments of
textiles and plastics

Manufacture of hats and caps, leather
clothing and fur clothing

Manufacture of other wearing apparel
Manufacture of leather and leather
products, except wearing apparel

Manufacture of footwear

Sawing and planing of wood

Manufacture of particle board

Prefabrication of wooden houses

Manufacture of doors, windows, stairs
etc., other building materials, wooden
containers and other wood products

Manufacture of furniture and fixtures
of wood

Manufacture of mechanical pulp

Manufacture of sulphate and sulphite
pulp

Manufacture of paper and paperboard

Manufacture of fibre board

Manufacture of packing materials and
other paper and paperboard articles

Printing and bookbinding

Publishing of newspapers

Other publishing

Manufacture of basic industrial
chemicals, except fertilizers

Manufacture of fertilizers and pesti-
cides

Manufacture of basic plastic materials
and man-made fibres

Manufacture of paints, varnishes and
lacquers

Manufacture of drugs and medicines

Manufacture of soap and cleaning
preparations and toilet preparations

Manufacture of explosives and
ammunition

Manufacture of other chemical
products

Petroleum refining

Manufacture of products of petroleum
and coal

Manufacture and repair of rubber
products

Manufacture of plastic products

Manufacture of ceramics

Manufacture of glass and glass
products

Manufacture of structural clay
products

Manufacture of cement and lime

Manufacture of concrete and concrete
products

Stone cutting, polishing and grinding
and manufacture of other stoneware
and earthenware

Manufacture of iron and steel
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515

520

59 525

530

535

540

545

550

555

560

565

570

575

580

582

585

590

595

600

605

610

615

620

625

630

635

640

645

650

660

665

670

675

680

Bruttoinvestering i fast kapital 
industri (forts.) 

Produksjon av ferrolegeringer

Støping av jern og stål

Produksjon av aluminium

Produksjon av andre ikke-jernholdige
metaller

Valsing og støping av ikke-jernholdige
metaller

Produksjon av husholdningsartikler

Produksjon av håndverktøy, låser og
beslag

Produksjon av møbler av metall

Produksjon av metallkonstruksjoner

Produksjon av metallemballasje

Produksjon av metallduk, -tråd, spiker
og skruer

Produksjon av andre metallvarer

Produksjon av kraftmaskiner, motorer
og jordbruksmaskiner

Produksjon av industri- og bergverks-
maskiner, bygge- og anleggsmaskiner

Produksjon og reparasjon av oljebore
rigger og -skip, oljeutvinningsplatt-

-

former og deler til disse

Produksjon av kontormaskiner

Produksjon av husholdningsmaskiner

Reparasjon av maskiner

Produksjon av andre maskiner

Produksjon av elmotorer og materiell
for elproduksjon

Produksjon av signal-, radio- og annet
telemateriell

Produksjon av elektriske husholdnings-
apparater

Produksjon av elektrisk kabel og ledning

Annen produksjon av elektriske apparater
og materiell

Bygging av skip

Bygging av båter

Produksjon av skips- og båtmotorer og
spesialdeler

Produksjon og reparasjon av jernbane- og
sporvognsmateri ell

Produksjon av motorkjøretøyer, motor-
sykler, sykler og transportmidler ellers

Produksjon av fly

Produksjon av tekniske og vitenskapelige
instrumenter, fotoartikler og optiske
artikler

Produksjon av gull- og sølvvarer

Produksjon av musikkinstrumenter og
sportsartikler

Annen industriproduksjon

Gross fixed capital formation in 
manufacturing (cont.) 

Manufacture of ferro-alloys

Iron and steel founding

Manufacture of aluminium

Manufacture of other non-ferrous
metals

Rolling of non-ferrous metals and
non-ferrous metal founding

Manufacture of cutlery

Manufacture of hand tools and
general hardware

Manufacture of furniture and
fixtures of metal

Manufacture of structural metal
products

Manufacture of metal containers

Manufacture of metal netting, wire,
nails and screws

Manufacture of other metal products

Manufacture of turbines and engines
and agricultural machinery

Manufacture of machinery for manufac-
turing, mining and quarrying and
construction

Manufacture and repair of oil
drilling rigs and ships, oil produc-
tion platforms etc. and specialized
spare parts

Manufacture of office machinery

Manufacture of household machinery

Repair of machinery

Manufacture of other machinery

-Manufacture of electric motors and
equipment for electricity production

Manufacture of radio, television and
communication apparatus

Manufacture of electrical household
appliances

Manufacture of insulated cables and
wires

Manufacture of other electrical
apparatus and equipment

Building of ships

Building of boats

Manufacture of ship and boat engines
and components and fixtures for
ships and boats

Manufacture and repair of railway and
tramway equipment

Manufacture of motor vehicles, motor
cycles and bicycles and other trans-
port equipment

Manufacture of aircraft

Manufacture of professional and
scientific instruments, photographic
and optical goods

Manufacture of jewellery and related
goods

Manufacture of musical instruments
and sporting and athletic goods

Other manufacturing industries
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Bruttoinvestering i fast kapital i 
	

Gross fixed capital formation in elec-
kraft- og vannforsyning 

	
tricity, gas and water supply 

	

59 685
	

Elektrisitets- og gassforsyning
	

Electricity and gas supply

	

695
	

Vannforsyning
	

Water supply

Bruttoinvestering i fast kapital i 
bygge- og anleggsvirksomhet 

	59 700
	

Bygge- og anleggsvirksomhet, ekskl.
oljeboring

	

717 	 Boring etter olje og gass

Bruttoinvestering i fast kapital i 
varehandel og hotell- og restaurant-
drift (eksklusive forretningsbygg og 
hotellbygg 

Varehandel

Hotell- og restaurantdrift

Bruttoinvestering i fast kapital i 
transport, lagring, post og tele-
kommunikasjoner 

Jernbanetransport

Rutebiltransport

Transport med sporvei og forstadsbane

	

815 	 Drosje- og turbiltransprt, leiebil-
transport, hjelpevirksomhet for land-
transport

	

824 	 Olje- og gasstransport med ram

	

830 	 Sjøfart

	

840 	 Hjelpevirksomhet for sjøfart

	

845 	 Lufttransport

	

850 	 Tjenester i tilknytning til transport
og lagring

	

855 	 Post og telekommunikasjoner

Gross fixed capital formation in 
construction

Construction, excl. oil well drilling

Oil and gas exploration and drilling

Gross fixed capital formation in 
wholesale and retail trade and hotels 
and restaurants (excluding commercial 
buildings and hotels etc.) 

Wholesale and retail trade

Hotels and restaurants

Gross fixed capital formation in 
transport, storage and communication 

Railway transport

Scheduled motor bus transport

Provision of tramway and subway
transport

Provision of taxi and other un-
scheduled passenger transport by road,
unscheduled freight transport by road
and supporting services to land
transport

Pipeline transport for oil and gas

Water transport

Supporting services to water transport

Air transport

Services allied to transport and
storage

Postal services and telecommunication
services

59 720

760

59 800

805

810

59 870

885

890

Bruttoinvestering i fast kapital i bank-
og finansieringsvirksomhet, forsikring og 
eiendomsdrift (inklusive forretningsbygg) 

Bank- og finansieringsvirksomhet og
forsikringsvirksomhet

Boliger

Forretningsbygg

Gross fixed capital formation in 
financing, insurance and real estate 
(including commercial buildings 

Financing and insurance

Dwellings

Commercial buildings

Bruttoinvestering i fast kapital i 
annen privat tjenesteyting (eksklusive 
forretningsbygg) 

59 955
	

Annen privat tjenesteyting (inklusive
forretningsmessig tjenesteyting)

Investering i lager 

59 990 	 Lagerendring

Gross fixed capital formation in other 
private services (excluding commercial 
buildings) 

Other private services (including
business services)

Investments in stocks

Increase in stocks
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HOVEOKONTOTYPE 	 6. KAPITALKONTI FOR INSTITUSJONELLE SEKTORER
MAIN TYPE OF ACCOUNT 6. CAPITAL FINANCE ACCOUNTS FOR INSTITUTIONAL SECTORS

KONTOTYPE 	 61. Konti for endringer i fordringer og gjeld
TYPE OF ACCOUNT 	 61. Accounts for changes in assets and liabilities

61 010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Ordinere finansobjekter

Gull og spesielle trekkrettigheter i IMF

Sedler og skillemynt/Sedler og skillemynt
i omløp

Bankinnskott/Innskott

Statskasseveksler

Ihendehaverobligasjoner/
Ihendehaverobligasjonslån

Aksjer/Aksjekapital

Utlån/Lån

Forsikringskrav/Forsikringsforpliktelser

Eierkapital

Varekreditter

Andre fordringer/Annen gjeld

Ordinary financial assets and 
liabilities 

Gold and IMF special drawing rights
(SORs)

Notes and divisionary coin/Notes and
divisionary coin in circulation

Bank deposits/Deposits

Treasury bills

Bearer bonds/
Bearer bond loans

Shares/Share capital

Loans

Insurance claims/Insurance liabilities

Capital investments

Trade credit and advances

Other claims/Other debts

Korreksjoner for periodiseringsavvik 
	

Adjustments for deviations in time 
o.l. for direkte skatter 

	
schedules etc. for direct taxes 

@i 510

520

530

540

550

560

570

Netto overskytende forskott

Arbeidsgiverbeholdning, trukne direkte
skatter

Utliknet, ikke betalt inntektsskatt,
selskaper

Utliknet, ikke betalt formuesskatt,
selskaper

Påløpt, ikke utliknet inntektsskatt,
selskaper

Påløpt, ikke utliknet formuesskatt,
selskaper

Bokført, ikke utbetalt inntekts- og
formuesskatt fra skatteinnkrevere

Net excess of advances

Employers' holdings of withheld direct
taxes

Assessed but not paid income taxes,
companies

Assessed but not paid property taxes,
companies

Accrued but not assessed income taxes,
companies

Accrued but not assessed property
taxes, companies

Income and property tax balances at
tax collectors

Korreksjoner for periodiserin  savvik
0.1. for indirekte skatter og subifdier 

Adjustments for deviations in time 
schedules etc. for indirect taxes and 
subsidies   

61 610

620

61 710

720

Skatteinnkreverbeholdning, påløpte, ikke
innbetalte indirekte skatter

Skatteinnkreverbeholdning, påløpte, ikke
utbetalte subsidier

Kursdifferanser mellom pålydende verdi 
og markecisverdi 

Kursdifferanse mellom pålydende verdi og
markedsverdi for ihendehaverobligasjoner

Kursdifferanse mellom pålydende verdi
og markedsverdi for aksjer

Balances of accrued but not paid
indirect taxes at tax collectors

Balances of accrued but not paid
subsidies

Differences in price between nominal 
value and market value

Difference in price between nominal
value and market value of bearer bonds

Difference in price between nominal
value and market value of shares
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KONTOTYPE 	 62. Kapitalkonti for institusjonelle sektorer
	TYPE OF	 ACCOUNT 	 62. Capital finance accounts for institutional sectors

Offentlig forvaltning 	General government 

	

62 010 	 Statsforvaltningen, bevilgningsregnskapet 	 Central government, appropriation
account

	

020 	 Andre statsregnskap 	 Other central government accounts

	

030 	 Trygdeforvaltningen 	 The social insurance administration

	

040 	 Kommuneforvaltningen (inklusive kommune- 	 Local government (including municipal
foretak) 	 enterprises)

	

050 	 Sektor for skatteinnkreving 	 Sector for tax collection

Finansinstitusjoner 	Financial institutions 

	

62 110 	 Norges Bank 	 Bank of Norway

	

120 	 Postgiro og Postsparebanken 	 Post Giro and Post Office Savings Bank

	

130 	 Forretnings- og sparebanker 	 Commercial and savings banks

	

140 	 Statsbanker 	 State banks

	

150 	 Private kredittforetak 	 Private credit enterprises

	

160 	 Andre private finansieringsselskaper 	 Other private financial companies

	

170 	 Livsforsikringsselskaper mv. 	 Life insurance companies etc.

	

180 	 Skadeforsikringsselskaper 	 Non-life insurance companies

Statsforetak 	 State enterprises 

	

62 210 	 Statens forretningsdrift
	

Central government enterprises

	

220 	 Andre statsforetak
	

Other ditate enterprises

Andre norske sektorer 	Other private sectors 

	

62 310 	 Private ikke-personlige foretak 	 Private incorporated enterprises

	

320 	 Personlige næringsdrivende 	Personal enterprises and self-employed

	

330 	Lønnstakere	Employees

	

340 	 Trygdede, pensjonister o.a. 	 Social security recipients, pensioners
etc.
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HOVEDKONTOTYPE 	 7. KONTI FOR UTLANDET

MAIN TYPE OF ACCOUNT 7. ACCOUNTS FOR REST OF THE WORLD

KONTOTYPE 	 71. Konti for løpende transaksjoner, eksport
TYPE OF ACCOUNT 	 71. Accounts for current transactions, exports

Samlekonto for eksport

Eksport av varer

Varer ifølge handelsstatistikken

Varer utenom handelsstatistikken

Nye skip

Eldre skip

Eksport av tjenester

Bruttofrakter opptjent i skipsfart

Varefrakter, luftfart og jernbane

Passasjerfrakter, luftfart og jernbane

Annen samferdsel

Forsikringstjenester

Reisetrafikk

Andre utlendingers konsum i Norge

Offentlig forvaltning, inntekter fra
utlandet

Andre tjenester

Korreksjon for utenlandske eierandeler,
vareinnsats

Bruttoinntekter ved boring etter olje
og gass

Bruttoinntekter ved olje- og gasstransport
med rør

Aggregate account for exports

Exports of goods 

Goods as recorded in external trade
statistics

Goods not recorded in external trade
statistics

New ships

Second-hand ships

Exports of services 

Gross receipts from shipping

Freights, air transport and railway
transport

Passenger fares, air transport and
railway transport

Other transport and communication

Insurance services

Travel

Direct purchases in Norway by other
non-residents

General government, intome from abroad

Other services

Adjustment for foreign ownership
shares, intermediate consumption

Gross receipts from oil and gas
exploration and drilling

Gross receipts from oil and gas
pipeline transport

71 000

71 101

102

103

104

71 105

106

107

108

109

110

111

112

113

118

120

123

KONTOTYPE 	 72. Konti for løpende transaksjoner, import
TYPE OF ACCOUNT 72. Accounts for current transactions, imports

72 000

72 101

102

103

104

Samlekonto for import

Import av varer

Varer ifølge handelsstatistikken

Varer utenom handelsstatistikken

Nye skip

Eldre skip

Aggregate account for imports .

Imports of goods 

Goods as recorded in external trade
statistics

Goods not recorded in external trade
statistics

New ships

Second-hand ships
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72 105

106

107

108

109

110

111

112

113
114

115

116

117

118

119

120

121

Import av tjenester 

Skipsfartens driftsutgifter i utlandet

Skipsfartens reparasjonsutgifter i
utlandet

Skipsfartens investeringsutgifter i
utlandet

Luftfartens driftsutgifter i utlandet

Luftfartens reparasjonsutgifter i
utlandet

Jernbanetjenester

Annen samferdsel

Forsikringstjenester

Reisetrafikk

Norske sjøfolks konsum i utlandet

Nordmenns konsum i utlandet ellers

Offentlig forvaltning, utgifter i
utlandet

Andre tjenester

Tjenesteimport til drift og investering
ved oljeutvinning

Betalinger for investeringer til utenlandske
oljeborefirmaer mv. ved oljeutvinning

Boring etter olje og gass, drifts- og
reparasjonsutgifter i utlandet

Olje- og gasstransport med rør, drifts-,
reparasjons- og investeringsutgifter i
utlandet

Imports of services 

Current expenditure abroad for
shipping

Repair expenditure abroad for
shipping

Investment expenditure abroad for
shipping

Current expenditure abroad for air
transport

Repair expenditure abroad for air
transport

Services from railway transport

Other transport and communication

Insurance services

Travel

Direct purchases abroad by Norwegian
sailors

Direct purchases abroad by other
Norwegians

General government, expenditure
abroad

Other services

Imports of services for oil
production, current and investment
expenditure,

Investment payments to foreign oil
drilling companies for oil production

Oil and gas exploration and drilling,
current and repair expenditure abroad

Oil and gas pipeline transport,
current and repair and investment
expenditure abroad

KONTOTYPE 	 73. Konto for driftsregnskapet overfor utlandet
TYPE OF ACCOUNT 	 73. Account for current external transactions

73 000
	

Konto for driftsregnskapet overfor utlandet
	

Account for current external
transactions

KONTOTYPE 	 74. Konto for kapitalregnskapet overfor utlandet
TYPE OF ACCOUNT 	 74. Account for capital external transactions

74 000 	 Konto for kapitalregnskapet overfor
	

Account for capital external trans-
utlandet
	

actions



60

HOVEDKONTOTYPE 	 8. OMVURDER INGSKONTI

MAIN TYPE OF ACCOUNT 8. REVALUATION ACCOUNTS

KONTOTYPE 	 81. Konti for omvurdering av finansobjekter
TYPE OF ACCOUNT 	 81. Accounts for revaluation of financial assets and liabilities

81 510

520

530

540

550

560

570

Ordi nere finansobjekter
FUFUFTF5TEFTUFTT-------

Gull og spesielle trekkrettigheter i
IMF

Sedler og skillemynt/
Sedler og skillemynt i omløp

Bankinnskott/Innskott

Statskasseveksler

Ihendehaverobligasjoner/
Ihendehaverobligasjonslån

Aksjer/Aksjekapital

Utlån/Lån

Forsikringskrav/Forsikringsforpliktelser

Eierkapital

Varekreditter

Andre fordringer/Annen gjeld

Korreksjoner for periodiseringsavvik o.
or ire e s a er

Netto overskytende forskott

Arbeidsgiverbeholdning, trukne direkte
skatter

Utliknet, ikke betalt inntektsskatt,
selskaper

Utliknet, ikke betalt formuesskatt,
selskaper

Påløpt, ikke utliknet inntektsskatt,
selskaper

Påløpt, ikke utliknet formuesskatt,
selskaper

Bokført, ikke utbetalt inntekts- og
formuesskatt fra skatteinnkrevere

Ordinary financial assets and 
liabilities

Gold and IMF special drawing rights
(SDRs)

Notes and divisionary coin/Notes and
divisionary coin in circulation

Bank deposits/Deposits

Treasury bills

Bearer bonds/
Bearer bond loans

Shares/Share capital

Loans

Insurance claims/Insurance liabilities

Capital investments

Trade credit and advances

Other claims/Other debts

Adjustments for deviations in time 
schedules etc. for direct taxes 

Net excess of advances

Employers holdings of withheld direct
taxes

Assessed but not paid income taxes,
companies

Assessed but not paid property taxes,
companies

Accrued but not assessed income taxes,
companies

Accrued but not assessed property
taxes, companies

Income and property tax balances at
tax collectors

81 010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

Korreksjoner for periodiseringsavvik 
o.k for indirekte skatter og subsidier 

Adjustments for deviations in time 
schedules etc. for indirect taxes and 
subsidies   

81 610

620

81 710

720

Skatteinnkreverbeholdning, påløpte, ikke
innbetalte indirekte skatter

Skatteinnkreverbeholdning, påløpte, ikke
utbetalte subsidier

Kursdifferanser mellom pålydende verdi
og mar e sver i 

Kursdifferanse mellom pålydende verdi
og markedsverdi for ihendehaverobligasjoner

Kursdifferanse mellom pålydende verdi
og markedsverdi for aksjer

Balances of accrued but not paid in-
direct taxes at tax collectors

Balances of accrued but not paid
subsidies

Differences in price between nominal 
value and market value 

Difference in price between nominal
value and market value of bearer bonds

Difference in price between nominal
value and market value of shares
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KONTOTYPE 	 82. Samlekonto for omvurdering av egenkapital og realkapital, etter art

	

TYPE OF 	 ACCOUNT 	 82. Aggregate account for revaluation of net worth and real capital, by type

	82 000
	

Samlekonto for omvurdering av egen- 	 Aggregate account for revaluation of
kapital og realkapital, etter art 	 net worth and real capital, by type

KONTOTYPE 	 83. Fordelingskonti for omvurdering av lagerkapital
	TYPE OF	 ACCOUNT 	 83. Distribution accounts for revaluation of stocks

	

83 910 	 Varelager 	 Stocks of goods

	

920 	 Forbeholdning, husdyrbestand og hogst- 	 Stocks of fodder, livestock except
kvantum 	 breeding stock, dairy cattle and the

like and stocks of timber and fuelwood

	

930 	 Varer under arbeid
	

Work in progress

KONTOTYPE 	 84. Samlekonto for omvurdering av lagerkapital
	TYPE OF	 ACCOUNT 	 84. Aggregate account for revaluation of stocks

	84 000
	

Samlekonto for omvurdering av lagerkapital 	 Aggregate account for revaluation of
stocks

KONTOTYPE 	 85. Fordelingskonti for omvurdering av fast realkapital, etter funksjonell sektor
	TYPE OF	 ACCOUNT 	 85. Distribution accounts for revaluation of fixed capital, by _functional sector

	

85 101 	 Husdyrbestand, livdyr 	 Breeding stock, dairy cattle and the
like

	

110 	 Beboelseshus 	 Residential buildings

	

120 	 Driftsbygg 	 Non-residential buildings

	

131 	 Grunnforbedringer 	 Land improvement

	

137 	 Olje- og gassrørledninger 	 Pipelines for oil and gas

	

138 	 Oljeleting og oljeboring 	 Oil exploration and drilling

	

139 	 Anlegg ellers 	 Other constructions

	

140 	 Skip og båter 	 Ships and boats

	

150 	 Fly 	 Aircraft

	

160 	 Biler mv.	 Motor vehicles etc.

	

170 	 Rullende materiell 	 Rolling stock

	

187 	 Oljeborerigger og -skip 	 Oil drilling rigs and ships

	

188 	 Oljeutvinningsplattformer mv. 	 Oil production platforms etc.

	

189 	 Maskiner, redskap og inventar ellers 	 Other machinery and equipment

KONTOTYPE 	 86. Samlekonto for omvurdering av fast realkapital
TYPE OF ACCOUNT 	 86. Aggregate account for revaluation of fixed capital

	86 000
	

Samlekonto for omvurdering av fast 	 Aggregate account for revaluation of
realkapital 	 fixed capital

KONTOTYPE 	 87. Fordelingskonti for omvurdering av fast realkapital, etter institusjonell sektor
TYPE OF ACCOUNT 	 87. Distribution accounts for revaluation of fixed capital, by institutional sector

87 101

110

125

145

165

Husdyrbestand, livdyr 	 Breeding stock, dairy cattle and the
like

Beboelseshus 	 Residential buildings

Driftsbygg og anlegg 	 Non-residential buildings and
constructions

Skip og båter og fly 	 Ships and boats and aircraft

Biler mv. og maskiner, redskap og 	 Motor vehicles etc. and machinery and
inventar 	 equipment
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HOVEDKONTOTYPE 	 9. AVSLUTNINGSBALANSEKONTI

MAIN TYPE OF ACCOUNT 9. CLOSING BALANCE SHEET ACCOUNTS

KONTOTYPE 	 91. Konti for finansobjekter
TYPE OF ACCOUNT 	 91. Accounts for financial assets and liabilities

91 010

020

030

040

050

060

070

080

090

100
110

Ordinære finansobjekter 
Fordringer/Gjeld 

Gull og spesielle trekkrettigheter i
IMF

Sedler og skillemynt/Sedler og skillemynt
i omløp

Bankinnskott/Innskott

Statskasseveksler

Ihendehaverobligasjoner/Ihendehaver-
obligasjonslån

Aksjer/Aksjekapital

Utlån/Lån

Forsikringskrav/Forsikringsfor-
pliktelser

Eierkapital

Varekreditter
Andre fordringer/Annen gjeld

Ordinary  financial assets and
TTiETTTTles 

Gold and IMF special drawing rights
(SDRs)

Notes and divisionary coin/Notes and
divisionary coin in circulation

Bank deposits/Deposits

Treasury bills

Bearer bonds/Bearer bond loans

Shares/Share capital

Loans

Insurance claims/Insurance
liabilities

Capital investments

Trade credit and advances

Other claims/Other debts

Korreksjoner for periodiseringsavvik 
0.1. for direkte skatter

Adjustments for deviations in time 
schedules etc. for direct taxes 

Netto overskytende forskott

Arbeidsgiverbeholdning, trukne direkte
skatter

Utliknet, ikke betalt inntektsskatt,
selskaper

Utliknet, ikke betalt formuesskatt,
selskaper

Påløpt, ikke utliknet inntektsskatt,
selskaper

Påløpt, ikke utliknet formuesskatt,
selskaper

Bokført, ikke utbetalt inntekts- og
formuesskatt fra skatteinnkrevere

Net excess of advances

Employers' holdings of withheld direct
taxes

Assessed but not paid income taxes,
companies

Assessed but not paid property taxes,
companies

Accrued but not assessed income taxes,
companies

Accrued but not assessed property
taxes, companies

Income and property tax balances at
tax collectors

91 510

520

530

540

550

560

570

91 610

Korreksjoner for periodiseringsavvik
skatter og subsidier 

Skatteinnkreverbeholdning, påløpte, ikke
innbetalte indirekte skatter

620 	 Skatteinnkreverbeholdning, påløpte,
ikke utbetalte subsidier

Adjustments for deviations in time 
schedules etc. for indirect taxes and 
subsidies

Balances of accrued but not paid
indirect taxes at tax collectors

Balances of accrued but not paid
subsidies
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Kursdifferanser mellom pålydende 
verdi og markedsverdi 

	

91 710
	

Kursdifferanse mellom pålydende verdi
og markedsverdi for ihendehaver-
obligasjoner

	

720 	 Kursdifferanse mellom pålydende verdi
og markedsverdi for aksjer

Differences in price between nominal 
value and market value 

Difference in price between nominal
value and market value of bearer bonds

Difference in price between nominal
value and market value of shares

KONTOTYPE 	 92. Samlekonto for egenkapital og realkapital, etter art
TYPE OF ACCOUNT 	 92. Aggregate account for net worth and real capital, by type

92 000
	

Samlekonto for egenkapital og real-
kapital, etter art

KONTOTYPE 	 93. Fordelingskonti for lagerkapital
TYPE OF ACCOUNT 	 93. Distribution accounts for stocks

93 910
	

Varelager

920
	

Forbeholdning, husdyrbestand og hogst-
kvantum

930 	 Varer under arbeid

Aggregate account for net worth and
real capital, by type

Stocks of goods

Stocks of fodder, livestock except
breeding stock, dairy cattle and the
like and stocks of timber and fuelwood

Work in progress

KONTOTYPE 	 94. Samlekonto for lagerkapital
TYPE OF ACCOUNT 	 94. Aggregate account for stocks

94 000
	

Samlekonto for lagerkapital 	 Aggregate account for stocks

KONTOTYPE 	 95. Fordelingskonti for fast realkapital, etter funksjonell sektor
TYPE OF ACCOUNT 	 95. Distribution accounts for fixed capital, by functional sector

95 101
	

Husdyrbestand, livdyr 	 Breeding stock, dairy cattle and the
like

110

120

131

137

138

139

140

150

160

170

187

188

189

Beboelseshus

Driftsbygg

Grunnforbedringer

Olje- og gassrørledninger

Oljeleting og oljeboring

Anlegg ellers

Skip og båter

Fly

Biler mv.
Rullende materiell

Oljeborerigger og -skip

Oljeutvinningsplattformer mv.
Maskiner, redskap og inventar ellers

Residential buildings

Non-residential buildings

Land improvement

Pipelines for oil and gas

Oil exploration and drilling

Other constructions

Ships and boats

Aircraft

Motor vehicles etc.

Rolling stock

Oil drilling rigs and ships

Oil production platforms etc

Other machinery and equipment
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KONTOTYPE 	 96. Samlekonto for fast realkapital
TYPE OF ACCOUNT 	 96. Aggregate account for fixed capital

96 000
	

Samlekonto for fast realkapital
	

Aggregate account for fixed capital

KONTOTYPE 	 97. Fordelingskonti for fast realkapital, etter institusjonell sektor
TYPE OF ACCOUNT 	 97. Distribution accounts for fixed capital, by institutional sector

97 101

110

125

145

165

Husdyrbestand, livdyr

Beboelseshus

Driftsbygg og anlegg

Skip og biter og fly

Biler mv. og maskiner, redskap og
inventar

Breeding stock, dairy cattle and the
like

Residential buildings

Non-residential buildings and
constructions

Ships and boats and aircraft

Motor vehicles etc. and machinery and
equipment
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Vedlegg 	 1

Annex 1

Bransjespesifikasjonen i norsk Standard for meringsgrupperingl aggregert
til nasjonalregnskapets produksjonssektorer og gruppert etter konkurransetype

Kind of activity in Standard Industrial Classificationl in Norwegian statistics aggregated
into production sectors in the national accounts and classified by competitive type

Produksjonssektor i nasjonalregnskapet
Production sector in the national accounts

Konkurransetypez
Competitive type2 

Offentlig
forvalt-

Bedrifter 	 ning3
Establish- 	 General
ments 	 govern-

ment 3

Bransje i norsk
Standard for
nmringsgruppering
Kind of activity
in Norwegian Stan-
dard Industrial
Classification

Jordbruk, skogbruk, fiske og fangst (100-150) 

Jordbruk
100 	 Jordbruk, planteproduksjon 	
120 	 Jordbruk, husdyrproduksjon 	
130 	 Jordbrukets egne investeringsarbeider, kjøre-

inntekter mv . 	
135 	 Tjenester i tilknytning til jordbruk 	
140 	 Jakt og viltstell 	

Skogbruk
145 	 Skogbruk 	

Fiske og fangst
150 	 Fiske og fangst 	
155 	 Utklekking og oppdrett av fisk mv . 	

HK

HK
HK

Del av 111
Del av 111

Del av 111
112
113

12

13

Bergverksdrift (160-180) 

Malm og kullgruver
160 	 Bryting av kull  	 UK 	 21
170 	 Bryting og utvinning av malm  	 UK 	 23

Råolje- og naturgassutvinning
165 	 Utvinning av raolje og naturgass (inkl. prosjek-

tering og boring for egen regning)  	 0 	 22

Bergverkdrift ellers
175 	 Bryting og utvinning av stein, grus og sand  	 UK

	
2901

180 	 Bryting og utvinning ellers  	 UK
	

2909

Industri i alt (200-680) 

Produksjon av næringsmidler (200-270)
200 	 Slakting og annen produksjon av kjøttvarer  	S	 31111, 31119
205 	 Produksjon av kjøtthermetikk  	S	 31112
210 	 Produksjon av meierivarer  	S	 3112
215 	 Konservering av frukt og grønnsaker  	S	 3113

Se publikasjonen Standard for næringsgruppering (nr. 9 i serien Statistisk Senträlbyrås Håndbøker).
2 Følgende bokstavkoder er brukt: S for skjermede næringer, UK for utekonkurrerende næringer, HK for
hjemmekonkurrerende neringer som for industrien er spesifisert med I for investeringsvareindustri og K
for konsumvareindustri. 0 for utvinning og rørtransport av råolje og naturgass. 3 Alle forvaltnings-
sektorene som ifølge nasjonalregnskapet har produksjon.

See Standard Industrial Classification issued as no. 9 in the series Manuals from the Central Bureau
of Statistics. 2 The following letter-codes are used: S for sheltered activities, UK for export-
competing activities, HK for import-competing activities which are spesified by I for manufacturing of
capital goods and K for manufacturing of consumer goods. 0 for extraction and pipeline transport of
crude oil and natural gas. 3 General government activities which according to the national accounts
have production.
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Produksjonssektor i nasjonalregnskapet
Konkurransetypel 	Bransje i norsk

Offentlig Standard for
Bedrifter 	 forvalt- 	 næringsgruppering

ning2

Industri i alt (forts.). 

Produksjon av næringsmidler (forts.)
220 	 Produksjon av fiskevarer .......

.......... 
	 S 	 31141, 31142, 31149

225 	 Produksjon av fiskehermetikk 	 S ° 	 31143
230 	 Produksjon av fiskeoljer og fiskemel ... . . . 	 S 	 31151
235 	 Produksjon av vegetabilske oljer 	 S 	 31152
240 	 Raffinering og herding av animalske oljer ..... 	 S	 31153
245 	 Produksjon av margarin 	 ............... S.. ........ 	 S	 31154
250 	 Produksjon av kornvarer  	 S 	 3116
255 	 Produksjon av bakervarer  	 S 	 3117
260 	 Produksjon av sjokolade og sukkervarer  	 S 	 3119
265 	 Pröduksjon av næringsmidler ellers  	 S 	 3121
270 	 Produksjon av dyrefôr  	 S 	 3122

Produksjon av drikkevarer (275-285)
275 	 Produksjon av brennevin og vin .......  	 S	 3131
280 	 Brygging av øl  	 S 	 3133
285 	 Produksjon av mineralvann .......... ........  	 S 	 3134

Produksjon av tobakksvarer (290)
290 	 Produksjon av tobakksvarer  	 S	 314

Produksjon av tekstilvarer (295-325)
295 	 Produksjon av garn  	 HK-K 	 32111
300 	 Produksjon av vevnader, bånd og elastikk .....  	 HK-K 	 32112, 32113
305 	 Søm av tekstilvarer, unntatt klær .. .. .,. ....  	 HK-K 	 3212
310 	 Produksjon av trikotasjevarer .........  	 HK-K 	 3213
315 	 Produksjon av golvtepper, golvmatter og ryer .. .  	 HK-K 	 3214
320 	 Produksjon av tauverk og nett  	 HK-K 	 3215
325 	 Produksjon av tekstilvarer ellers ... 00000.000400 	 HK-K 	 3219

Produksjon av klær, lær, lærvarer (330-345)
330 	 Produksjon av yttertøy av tekstilstoff og plast . 	 HK-K 	 3221
335 	 Produksjon av hodeplagg, klær av lær, skinn og

pelsskinn  	 HK-K 	 32291, 32292, 32293
340 	 Produksjon av andre klær  	 HK-K 	 32299
345 	 Produksjon av lær og lær- og skinnvarer  	 HK-K 	 323

Produksjon av skotøy (350)
350 	 Produksjon av skotøy  	 HK-K 	 324

Produksjon av trevarer (355-370)
355 	 Saging og hevling  	 HK-I 	 33111
360 	 Produksjon av sponplater  	 HK-I	 33112
365 	 Produksjon av monteringsferdige trehus  	 HK-I 	 33113
370 	 Produksjon av bygningsartikler og andre trevarer 	 HK-I	 33114, 33115, 33119,

3312 og 3319

Produksjon av møbler, innredninger (375)
375 	 Produksjon av møbler og innredninger av tre  	 HK-I 	 332

Treforedling (380-400)
380 	 Produksjon av tremasse  	 UK 	 34111
385 	 Produksjon av cellulose  	 UK 	 34112, 34113
390 	 Produksjon av papir og papp  	 UK 	 34114
395 	 Produksjon av trefiberplater  	 UK 	 34115
400 	 Produksjon av emballasje og andre papir- og

pappvarer  	 UK 	 3412, 3419

Se note 2, side 65. 2 Se note 3, side 65.
See note 2, page 65. 2 See note 3, page 65.
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Produksjonssektor i nasjonalregnskapet
Konkurransetypel 	Bransje i norsk

Offentlig Standard for
Bedrifter 	 forvalt- 	 næringsgruppering

ning 2

Industri i alt (forts.). 

Grafisk produksjon og forlag (405-415)
405 	 Grafisk produksjon  	 S 	 3421
410 	 Forlegging av aviser  	 S 	 34221
415 	 Annen forlagsvirksomhet  	 S 	 34222, 34223, 34229

Produksjon av kjemiske råvarer (420-430)
420 	 Produksjon av kjemiske grunnstoffer og for-

bindelser, unntatt kunstgjødsel  	 UK 	 3511
425 • Produksjon av kunstgjødsel og plantevernmidler ..  	 UK 	 3512
430 	 Produksjon av basisplast og kunstfibre  	 UK 	 3513

Produksjon av kjemisk-tekniske produkter (435-455)
435 	 Produksjon av maling og lakk  	 HK-K 	 3521
440 	 Produksjon av farmasøytiske preparater  	 HK-K 	 3522
445 	 Produksjon av vaskemidler og toalettpreparater

• 	

HK-K 	 3523
450 	 Produksjon av sprengstoff og ammunisjon  	 HK-K 	 35291
455 	 Annen produksjon av kjemisk-tekniske produkter ..

• 	

HK-K 	 35299

Raffinering og produksjon av jordolje- og kull-
produkter (460-465)

460 	 Raffinering av jordolje  	 UK 	 353
465 	 Produksjon av jordolje og kullprodukter  	 HK-I 	 354

Produksjon av gummiprodukter og plastvarer (470-475)
470 	 Produksjon og reparasjon av gummiprodukter 	 HK-K 	 355
475 	 Produksjon av plastvarer 	 HK-K 	 356

Produksjon av keramikk, glass og -varer (480-485)
480 	 Produksjon av keramiske produkter 	 HK-I 	 361
485 	 Produksjon av glass og glassvarer 	 HK-I 	 362

Produksjon av mineralske produkter ellers (490-505)
490 	 Produksjon av teglvarer 	 HK-I 	 3691
495 	 Produksjon av sement og kalk 	 HK-I 	 3692
500 	 Produksjon av betong og betongvarer 	 HK-I 	 36992, 36993
505 	 Steinbearbeiding og annen produksjon av jord-

og steinvarer 	 HK-I 	 36991, 36999

Produksjon av jern, stål, ferrolegeringer (510-520)
510 	 Produksjon av jern og stil 	 UK 	 37101
515 	 Produksjon av ferrole2eringer 	 UK 	 37102
520 	 Støping av jern og stal 	 UK 	 37103

Produksjon av ikke-jernholdige metaller (525-535)
525 	 Produksjon av aluminium 	 UK 	 37201
530 	 Produksjon av andre ikke-jernholdige metaller 	 UK 	 37202
535 	 Valsing og støping av ikke-jernholdige metaller 	 UK 	 37203,37204

Produksjon av metallvarer (540-570)
540 	 Produksjon av husholdningsartikler 	 HK-I 	 38111
545 	 Produksjon av - håndverktøy, låser og beslag 	 HK-I 	 38112
550 	 Produksjon av møbler av metall 	 HK-I 	 3812
555 	 Produksjon av metallkonstruksjoner 	 HK-I 	 3813
560 	 Produksjon av metallemballasje 	 HK-I 	 38191
565 	 Produksjon av metallduk, -tråd, spiker og skruer 	 HK-I 	 38192
570 	 Produksjon av andre metallvarer 	 HK-I 	 38193, 38194, 38199

Produksjon av maskiner (575-600)
575- 	 Produksjon av kraftmaskiner, motorer og jord-

bruksmaskiner 	 HK-I 	 3821,3822
580 	 Produksjon av industri- og bergverksmaskiner,

bygg- og anleggsmaskiner 	 HK-I 	 3823, 38249

Se note 2, side 65. 2 Se note 3, side 65.
See note 2, page 65. 2 See note 3, page 65.
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Konkurransetypel 	Bransje i norsk
Produksjonssektor i nasjonalregnskapet

	
Offentlig Standard for

Bedrifter 'forvalt- 	 næringsgruppering
ning2

Industri i alt (forts.). 

Produksjon av maskiner (forts.)
582 	 Produksjon og reparasjon av oljeborerigger og

-skip, oljeutvinningsplattformer og deler til
disse 	 HK-I 	 38241

585 	 Produksjon av kontormaskiner 	 HK-I 	 3825
590 	 Produksjon av husholdningsmaskiner 	 HK-I 	 38291
595 	 Reparasjon av maskiner 	 HK-I 	 38292
600 	 Produksjon av andre maskiner 	 HK-I 	 38299

Produksjon av elektriske apparater og materiell
(605-625)

605 	 Produksjon av elmotorer og materiell for
elproduksjon 	 HK-I 	 3831

610 	 Produksjon av signal-, radio- og annet tele-
materiell 	 HK-I 	 3832

615 	 Produksjon av elektriske husholdningsapparater 	 HK-I 	 3833
620 	 Produksjon av elektrisk kabel og ledning 	 HK-I 	 38391
625 	 Annen produksjon av elektriske apparater og

materiell 	 HK-I 	 38399

Bygging av fartøyer (630-640)
630 	 Bygging av skip 	 HK-I 	 38411
635 	 Bygging av båter 	 HK-I 	 38412
640 	 Produksjon av skips-, båtmotorer og spesialdeler 	 HK-I 	 38413, 38414

Produksjon av andre transportmidler (645-660)
645 	 Produksjon og reparasjon av jernbane- og

sporvognsmateriell 	 HK-I 	 3842
650 	 Produksjon av motorkjøretøyer, motorsykler,

sykler og transportmidler ellers 	 HK-I 	 3843, 3844, 3849
660 	 Produksjon av fly 	 HK-I 	 3845

Annen industriproduksjon (665-680)
665 	 Produksjon av tekniske og vitenskapelige instru-

menter, fotoartikler og optiske artikler 	 HK-K 	 385
670 	 Produksjon av gull- og sølvvarer 	HK-K	 3901
675 	 Produksjon av musikkinstrumenter og sportsartikler 	 HK-K 	 3902, 3903
680 	 Annen industriproduksjon 	 HK-K 	 3909

Kraft- og vannforsyning (685-695) 

Elektrisitets- og gassforsyning
685 	 Elektrisitetsforsyning 	S 	 4101
690 	 Gassforsyning 	S 	 4102

Vannforsyning
695 	 Vannforsyning 	S 	 4103, 42

Bygge- og anleggsvirksomhet (700-717) 

Bygge- og anleggsvirksomhet
700 	 Bygge- og anleggsvirksomhet ekskl. oljeboring 	S	 5 ekskl. 5023
717 	 Boring etter olje og gass (særskilt

virksomhet på kontraktbasis) 	 UK 	 5023

Se note 2, side 65. 2 Se note 3, side 65.
See note 2, page 65. 2 See note 3, page 65.
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Produksjonssektor i nasjonalregnskapet
Konkurransetypel 	Bransje i norsk

Offentlig Standard for
Bedrifter 	 forvalt- 	 næringsgruppering

ning 2

Varehandel mv., hotell- og restaurantvirksomhet 
(720-760) 

Varehandel mv.
720 	 Varehandel 	 S
750 	 Innkreving av toll	 S
751 	 Innkreving av merverdiavgift på import 	 S
752 	 Refusjon av merverdiavgift på investeringer 	 S
753 	 Innkreving av investeringsavgift på investeringer 	 S
754 	 Subsidier (som refusjon av merverdiavgift) på 	 S

boliger og sosiale bygg 	 S
756 	 Innkreving av særavgift på import 	 S
759 	 Beregnet gevinst i faste priser ved skiftvirkninger

mellom eksport og norsk anvendelse mv. 	 S

Hotell og restaurantdrift
760 	 Hotell- og restaurantdrift 	 S

Transport, lagring, post og telekommunikasjoner 
(800-860) 

61, 62

63

Jernbanedrift
800 	 Jernbanetransport 	S 	 7111

Transport, rutebil, sporvei o.l., drosje, turbil
805 	 Rutebiltansport 	S 	 71121
810 	 Transport med sporvei og forstadsbane 	S	 71122
815 	 Drosje og turbiltransport 	S 	 7113

Annen landtransport
820 	 Leiebiltransport 	S 	 7114
824 	 Olje- og gasstransport med rm. 	 0 	 7115
825 	 Hjelpevirksomhet for landtransport 	S 	 S 	 7116

Sjotransport
830 	 Utenriks sjøfart 	 UK 	 7121
835 	 Innenriks sjøfart 	S 	 7122
840 	 Hjelpevirksomhet for sjøfart 	S 	 S 	 7123

Lufttransport
845 	 Lufttransport 	S 	 S	 713

Tjenester til transport og lagring
850 	 Tjenester i tilknytning til transport og lagring 	S	 719

Post og telekommunikasjoner
855 	 Post 	S 	 7201
860 	 Telekommunikasjoner 	S 	 7202

Bank- og finansieringsvirksomhet, forsikring, 
eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting 
(865-905) 

Bank- og finansvirksomhet
865 	 Bankvirksomhet 	S 	 8101
869 	 Hjelpesektor for frie banktjenester
870 	 Annen kreditt- og finansieringsvirksomhet 	S	 S 	 8102
873 	 Hjelpesektor for frie tjenester i annen kreditt-

og finansieringsvirksomhet
874 	 Tjenester i tilknytning til bank- og

finansieringsvirksomhet 	S 	 8103

Se note 2, side 65. 2 Se note 3, side 65.
I See note 2, page 65. 2 See note 3, page 65.
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Konkurransetypel 	Bransje i norsk
Produksjonssektor i nasjonalregnskapet

	
Offentlig Standard for

Bedrifter 	 forvalt- 	 næringsgruppering
nin 2

Bank- o finansieringsvirksomhet, forsikrin 	 eien-
domsdrift, forretningsmessig tjenesteyting 	Orts. 

Forsikringsvriksomhet
875 	 Livsforsikring

	
8201

880 	 Skadeforsikring
	

8202

Eiendomsdrift
885 	 Boliger

890 	 Utleie av andre bygg
895 	 Eiendomsdrift ellers

83111 + beregnet
prod. av egne
boliger
83112
8319

Forretningsmessig tjenesteyting
900 	 Forretningsmessig tjenesteyting 	S 	 S 	 832
905 	 Utleie av maskiner og utstyr 	S 	 833

Offentlig, sosial og privat tjenesteyting (910-970) 

Offentlig administrasjon
910 	 Offentlig administrasjon 	S 	 911, 9121, 9123,

9124, 9125, 9129

Forsvar
915 	 Forsvar
	

9122

Renovasjon og rengjøring
920 	 Renovasjon og rengjøring 	S 	 S 	 92

Undervisning og forskning
925 	 Undervisning og forskningsvirksomhet 	S	 S 	 931, 932

Helse- og veterinærtjenester
930 	 Helse- og veterinærtjenester 	S 	 S 	 933

Sosial omsorg og velferdsarbeid
935 	 Sosial omsorg og velferdsarbeid 	S 	 S 	 934

Interesseorganisasjoner, ideologiske og kulturelle
organisasjoner

940 	 Interesseorganisasjoner 	 S 	 S 	 935
945 	 Ideologiske og kulturelle organisasjoner 	S	 939

Kulturell tjenesteyting, underholdning og sport
950 	 Kulturell tjenesteyting, underholdning og sport 	S	 S 	 94

Reparasjon av kjøretøyer, husholdningsapparater mv.
955 	 Reparasjoner av kjøretøyer, husholdningsapparater

og varer for personlig bruk 	S 	 951

Lønt husarbeid
965 	 Lønt husarbeid 	S 	 953

Vask, rensing og annen personlig tjenesteyting
960 	 Vaskeri- og renserivirksomhet 	S 	 952
970 	 Annen personlig tjenesteyting 	S 	 959

Se note 2, side 65. 2 Se note 3, side 65.
See note 2, page 65. 2 See note 3, page 65.
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Vedlegg 	 2
Annex 2

PRIVAT KONSUM ETTER VARIGHETSTYPE
Private final consumption expenditure according to degree of durability

VARIGHETSTYPE 1: VARIGE KONSUMGODER
TYPE OF DURABILITY 1: DURABLE CONSUMER GOODS

33 411 Møbler
412 Golvtepper og golvløpere
413 Lamper, lampetter mv.
422 Prydgjenstander
431 Komfyrer, kokeplater mv.
432 Støvsugere
433 Vaskemaskiner
434 Kjoleskap o.l.
435 Sy- og strikkemaskiner
436 Elvarmeovner og andre elapparater
512 Briller, ortopedisk utstyr
611 Kjøp av bil mv.
612 Kjøp av motorsykler og sykler
711 Fjernsynsmottakere
712 Radiomottakere, platespillere mv.
713 Musikkinstrumenter
714 Kjøp av biter, båtmotorer og våpen
822 Ur
823 Smykker

VARIGHETSTYPE 2: HALV-VARIGE KONSUMGODER
TYPE OF DURABILITY 2: SEMI-DURABLE CONSUMER GOODS

33 211 Skjorter og nattøy
212 Kåper, kjoler, dresser, frakker, jakker mv.
213 Strømper og sokker
214 Undertøy
215 Hatter, luer og hansker
216 Pels- og skinnvarer
221 Toyer
222 Garn og sytråd
223 Annet tekstilstoff mv.
231 Skotøy av lar
232 Gummifottøy
233 Annet skotøy
421 Tekstilvarer, utstyrsvarer
441 Porselen, steintøy og glass mv.
442 Spisebestikk
443 Annet kjøkkentøy
444 Glødelamper mv.
445 . Annet utstyr
622 Reservedeler, dekk, slanger mv.
715 Sportsutstyr
716 Fotoutstyr, film, grammofonplater, leketøy  mv.
718 Reparasjoner og utstyr til fritidssysler
731 Boker
821 Reiseeffekter
825 Andre varer

VARIGHETSTYPE 3: IKKE-VARIGE KONSUMGODER
TYPE OF DURABILITY 3: NON-DURABLE CONSUMER GOODS

33 001 Mjøl og gryn
002 Kjeks, flatbrød, knekkebrød
003 Brod og kaker
004 Makaroni, cornflakes o.l.
011 Ferskt, saltet og tørket kjøtt og flesk
012 Kjøtthermetikk
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VARIGHETSTYPE 3: IKKE-VARIGE KONSUMGODER (forts.)
TYPE OF DURABILITY 3: NON-DURABLE CONSUMER GOODS (cont.)

33 021 Fersk fisk
022 Frosset fisk
023 Saltet, tørket og røykt fisk
024 Middagshermetikk
025 Småhermetikk
026 Andre fiskevarer
031 Mjølk og flote, frisk
032 Hermetisk mjølk og mjølkepulver
033 Ost
034 Egg
041 Smør
042 Margarin, spiseolje o.l.
051 Grønnsaker, friske
052 Epler, pærer og plommer mv.
053 Sitrusfrukter, bananer, druer mv.
054 Tørket frukt og nøtter
055 Bær, friske
056 Kons. frukt og grønnsaker, syltetøy og saft
061 Poteter
062 Varer av poteter
071 Sukker
081 Kaffe
082 Te
083 Kakao og kokesjokolade
091 Spisesjokolade, drops o.l.
092 Iskrem
093 Andre matvarer
111 Mineralvann, brus o.l.
112 01
113 Vin, brennevin, sprit
121 Sigarer, sigarillos
122 Sigaretter
123 Røyketobakk
124 Andre tobakksvarer
321 Elektrisitet
322 Parafin og fyringsoljer
323 Ved og torv
324 Kull og koks
451 Vaskepulver og andre rengjøringsmidler
452 Andre husholdningsartikler
511 Medisiner og helseartikler
621 Bensin og olje
717 Blomster, prydbusker
732 Aviser
733 Ukeblad og tidsskrifter
812 Kosmetiske preparater, tannkrem mv.
813 Toalett- og barbersåpe
814 Andre toalettartikler
824 Skrivemateriell

VARIGHETSTYPE 4: BOLIGER
TYPE OF DURABILITY 4: DWELLING SERVICES

33 311 Bolig

VARIGHETSTYPE 5: ANDRE TJENESTER
TYPE OF DURABILITY 5: OTHER SERVICES

33 234 Reparasjoner av skotøy I

453 Vask, rensing, farging
454 Reparasjoner av møbler og husholdningsartikler
461 Forsikring av innbo og løsøre
471 Leid hjelp til hjemmet
513 Tannlegehjelp
514 Legehjelp
515 Sykehusopphold
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VARIGHETSTYPE 5: ANDRE TJENESTER (forts.)
TYPE OF DURABILITY 5: OTHER SERVICES (cont.)

33 516 Massasje, fysikalsk behandling
624 Verkstedsreparasjoner
623 Forsikring av egne transportmidler mv.
631 Jernbanetransport
632 Transport med sporvei og forstadsbane
633 Transport med båt og ferje
634 Flytransport
635 Busstransport
636 Drosjebiltransport
637 Flytteutgifter og frakt
641 Porto
642 Telefon, telegram
721 Kinobesøk
722 Teaterbesøk
723 Andre forestillinger
724 Fjernsyns- og radiolisenser
725 Lotteri, tipping mv.
726 Fotografering mv.
741 Skolegang
811 Hårpleie, skjønnhetspleie
831 Utgifter på restauranter, kaféer o.l.
832 Utgifter ved hoteLler, pensjonater o.l.
841 Tjenester frk livsforsikring mv.
851 Tjenester fra interesseorganisasjoner
852 Tjenester fra religiose og kulturelle organisasjoner
853 Andre tjenester

VARIGHETSTYPE 6: KORREKSJONSPOSTER
TYPE OF DURABILITY 6: CORRECTION ITEMS

33 991 Nordmenns konsum i utlandet
992 Utlendingers konsum i Norge

OPPSUMMERING AV VARIGHETSTYPER
TOTAL TYPE OF DURABILITY

Total varighetstype 1:
Total varighetstype 2:
Total varighetstype 3:
Total varighetstype 4:
Total varighetstype 5:
Total varighetstype 6:

Varige konsumgoder
Halv-varige konsumgoder
Ikke-varige' konsumgoder
Tjenester av boliger
Andre tjenester
Korreksjonsposter
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Standarder for norsk statistikk (SNS)

Standards for Norwegian Statistics (SNS)

I denne serien vil Byrået samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir

revidert. Til nå foreligger:

Nr. 1 Kontoplanen i nasjonalregnskapet

" 	 2 Standard for næringsgruppering

" 	 3 Standard for handelsområder

" 	 4 Standard for kommuneklassifisering

" 	 5 Standard for inndeling etter sosioøkonomisk status

Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH):

Nr. 24 	 Standard for gruppering av sykdommer
- skader - dødsårsaker i offentlig
norsk statistikk

" 	 28 	 Standard for utdanningsgruppering i
offentlig norsk statistikk

" 	 38 	 Internasjonal standard for vare-
gruppering i statistikken over
utenrikshandelen (SITC-Reve 2)

Andre publikasjoner i serien SSH:

Nr. 30 	 Lov, forskrifter og overenskomst om
folkeregistrering

" 	 36 	 Produksjonsindeks for bergverksdrift,
industri og kraftforsyning

" 	 42 	 Engrosprisstatistikk Engrosprisindeks
Produsentprisindeks
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