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FORORD

Standard for næringsgruppering (SN) ble utarbeidd i 1972 på grunnlag av den sehleste utgaven

(1968) av International Standard Industrial Classification of all Economic Activities - ISIC.

Den avløste Standard for næringsgruppering i offentlig norsk statistikk som ble utgitt av

Byrået fOrste gang i 1954 og i en revidert utgave i 1960.

På grunn av endrede næringsforhold oppstår det fra tid til annen behov for ajourføring av

næringsgrupperingen. Standard for næringsgruppering holdes derfor nå lOpende jour, og den trykkes

opp med jevne mellomrom. De viktigste endringer i denne utgaven finnes under Undervisning og

Helsetjenester. Den forrige utgaven ble utgitt i 1977.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 31. oktober 1978

Petter Jakob Bjerve

Jon Håkon Skarholt



PREFACE

The Standard Industrial Classification (SIC) was published in 1972. It was based on the

International Standard Industrial Classification of all Economic Activities - ISIC.

The 1972-version of the SIC replaced the Standard Industrial Classification in Official

Norwegian Statistics which was issued by the Bureau in 1954 and in a revised edition in 1960.

Due to changes in the industrial structures needs for updating of the Industrial

"tassification occationally emerge. The Standard Industrial Classification is therefore now

continiously updated, and a new updated publication is therefore from time to time issued. The

most important changes in this edition are to be found under the chapters of Education and

Health services. The latest edition was released in 1977.

Central Bureau of Statistics, Oslo, 31 October 1978

Petter Jakob Bjerve

Jon Håkon Skarholt
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1. Formålet med standarden

Standard for næringsgruppering (SN) er utarbeidd på grunnlag av FN's internasjonale grupper-

ingsstandard ISIC - International Standard Industrial Classification of all Economic Activities - som

i 1968 ble sendt ut i sterkt revidert form i forhold til forrige utgave fra 1958. Standarden gir et

generelt system for klassifisering av ulike typer av statistiske enheter - i første rekke bedrifter

og foretak, herunder offentlige og private institusjoner og organisasjoner - etter hva slags aktivi-

tet eller næringsvirksomhet disse enhetene hovedsakelig driver. Den gir også generelle definisjoner

av begrepene bedrift og foretak og andre funksjonelle eller institusjonelle statistiske enheter.

Klassifikasjonssystemet omfatter ikke bare økonomisk aktivitet i snever forstand, dvs. er-

vervsmessig virksomhet, men også virksomhet som ikke tar sikte på å gi økonomisk vinning, f.eks.

offentlig administrasjon, forsvar, politi og rettsvesen, undervisning, helsetjenester, sosial omsorg,

velferdsarbeid osv.

SN er først og fremst beregnet for bruk i offentlig norsk statistikk. Hovedformålet med

standarden er å sikre at det ved all næringsgruppering i den offisielle statistikken så vidt mulig

blir brukt samme gruppeinndeling, ensartede regler og prinsipper for klassifiseringen og ensartede

definisjoner av de statistiske enheter som skal klassifiseres. Dette er nødvendig for at det skal

være mulig å sammenlikne og analysere statistiske opplysninger for avgrensede næringer og bransjer

som enten gjelder ulike perioder og tidspunkter eller som er innhentet fra ulike kilder og for ulike

formal. I og med at SN er basert på FN's grupperingsstandard vil den også bidra til å muliggjøre

sammenlikninger mellom opplysninger i norsk bransjeinndelt statistikk med tilsvarende statistikk for

andre land som har lagt ISIC til grunn for sitt nasjonale grupDeringssystem. Ved internasjonale

sammenlikninger er det likevel viktig å være oppmerksom på at enhetsdefinisjonene kan være forskjel-

lige selv om næringsgrupperingen bygger på samme mOnster.

De nordiske landene er blitt enige både om å bruke IS1C's prinsipielle definisjoner av be-

drifts- og foretaksbegrepet og om å basere sine nasjonale standarder for næringsgruppering på ISIC.

Det er dessuten utarbeidd en nordisk anbefaling om en videre oppdeling av enkelte ISIC-grupper i

undergrupper og om tilleggsregler for avgrensing av bedriftsenhetene innenfor visse næringer.

Denne anbefalingen er på alle punkter innarbeidd i SN.

2. Grupperingssystem og gruppebetegnelser

Standarden er utformet som et femsifret pyramidisk grupperingssystem hvor hvert siffer angir

et grupperingsnivå. De fem grupperingsnivåene er gitt følgende betegnelser:

Næring

Næringsområde

Næringshovedgruppe

Næringsgruppe

Næringsundergruppe

1-sifret kode

2-sifret kode

3-sifret kode

4-sifret kode

5-sifret kode

Betegnelsenebransje og gruppe brukes som alminnelig gruppebetegnelse uavhengig av grupperings-

nivå.
Ned til det 4-sifrede nivået som er ISIC's mest detaljerte nivå, følger SN med meget få unn-

tak ISIC's gruppeinndeling, mens næringsundergruppe er et nasjonalt norsk nivå. I enkelte tilfelle

hvor gruppeinndelingen i ISIC bare går ned til 2. eller 3. nivå, er også 3., respektive 4., nivå ut-

nyttet til en mer detaljert norsk inndeling. Dette gjelder bl.a. næring 6 Varehandel, hotell- og

restaurantvirksomhet som i ISIC bare er delt i tre næringsområder (61 Wholesale trade, 62 Retail

trade i og 63 Restaurants and hotels) uten inndeling på lavere nivåer.
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Også i SN er næringsområder, -hovedgrupper og -grupper i en rekke tilfeller ikke inndelt

videre på noen av de lavere nivåer og er da heller ikke gjentatt på disse nivåer (se f.eks. grupper-

ingen under næringsområde 11 Jordbruk). Det forekommer også at en bransje på et høyere nivå (f.eks.

et næringsområde) ikke er inndelt videre på det nest lavere nivå (f.eks. næringshovedgruppe), men er

delt på det derpå følgende nivå (f.eks. næringsgruppe). I slike tilfeller er bransjen gjentatt pa det

mellomste nivået med 0 i siste kodesiffer (se f.eks. næringsområde 13 Fiske og fangst).

For å understreke SN's prinsipielle karakter av generell aktivitetsstandard er det så vidt

mulig brukt aktivitetsbetegnelser på de enkelte gruppene, f.eks. bryting av kull, detaljhandel med

skotøy, filmframvisning etc.; ikke bransje- eller institusjonsbetegnelser som kullgruver, skotøy

forretninger, kinoer m.v. Institusjonsbetegnelser er imidlertid brukt i en del tilfeller, særlig

under deler av næringsområde 93 Undervisning, helse- og andre sosialtjenester, på grunn av vansker med

å finne korte og tilstrekkelig dekkende aktivitetsbetegnelser.

3. Kriterier for gruppeinndelingen

Det er ikke mulig å bygge opp en standard for næringsgruppering på grunnlag av et enkelt

prinsipp for gruppeinndelingen. Hovedprinsippene som har vært fulgt i ISIC er inndeling etter hva

slags varer eller tjenester som preduseres eller omsettes, hvilke råstoffer som brukes i produksjonen

og hvilken anvendelse varene eller tjenestene i alminnelighet vil ha. Det er ikke tatt sikte på inn-

deling etter produksjonsmetode. En oppdeling etter f.eks. industriell kontra håndverksmessig vare-

produksjon må derfor foretas innen hver enkelt næringsgruppe på tvers av standardens gruppering.

Ved den videre gruppeinndeling fra ISIC's laveste nivå (jfr. avsnitt 2) er det i SN tatt

sikte på at de mer detaljerte undergruppene bl.a. skal være mest mulig homogene med hensyn til den

tekniske organisering av vare- og tjenesteproduksjonen og med hensyn til varenes og tjenestenes art

og anvendelsesområde. Mer spesielt var en av betingelsene for videreoppdeling at eventuelle under-

grupper skulle ha forholdsvis høy dekningsgrad og spesialiseringsgrad. En høy dekningsgrad betyr at

de bedrifter som blir klassifisert i en gruppe, produserer en vesentlig del av norsk totalproduksjon

av de varer eller tjenester som karakteriserer vedkommende gruppe, dvs. at en forholdsvis liten del

av totalproduksjonen er biproduksjon i bedrifter i andre grupper. Høy spesialiseringsgrad innebærer

at bedriftene i en næringsgruppe sett under ett hovedsakelig produserer de varer eller tjenester

som karakteriserer gruppen, dvs. at det i liten grad foregår biproduksjon som hører inn under andre

næringsgrupper. Gruppe 21 Bryting av kull er et eksempel på en gruppe hvor både dekningsgrad og

spesialiseringsgrad er 100 prosent.

I tillegg til de kriterier som er nevnt ovenfor, har det vært en betingelse for videreopp-

deling av ISIC-gruppene at eventuelle undergrupper ikke ville bli urimelig små målt ved sysselset-

ting, produksjons- eller bearbeidingsverdi eller andre relevante størrelsesmål. I en del tilfeller

har dessuten mulighetene for sammenlikning av statistikk gruppert etter SN med tilsvarende statis-

tikk gruppert etter den tidligere standard vært avgjørende for gruppeinndelingen og den nærmere av-

grensingen mellom gruppene.

4. De statistiske enheter

For å oppnå full jamfOrbarhet mellom resultatene av ulike statistiske undersøkelser er det

viktig at ikke bare nmringsgruppeinndelingen og prinsippene for klassifiseringen er den samme, men

også at de forskjellige typer av statistiske enheter er definert på samme måte i alle undersøkelser

hvor det innhentes og bearbeides oppgaver for disse enhetstypene. I næringsstatistikk som av-

grenses og inndeles i samsvar med SN er det særlig foretak og bedrift som nyttes både som innhen-

tings- og bearbeidingsenhet, og disse enhetene brukes også som referanseenheter i statistikk hvor

personer skal grupperes etter næring og næringsgrupper. I folketellingene henføres f.eks. hver

enkelt person til den bedrift personen arbeider i - eventuelt som forsOrgeren arbeider i - og kan

således klassifiseres under den næring eller næringsgruppe vedkommende bedrift hører hjemme i.



8

Bedrift og foretak kan vanskelig defineres kort og samtidig presist og slik at definisjonene

har gyldighet for alle næringer og eiergrupper mv. I praksis er bedrifts- og foretaksbegrepet fast-

lagt i Statistisk Sentralbyrås sentrale bedrifts- og foretaksregister, dels på grunnlag av generelle

rammedefinisjoner og spesielle definisjoner for enkelte næringer og dels gjennom retningslinjer som er

vedtatt eller som har dannet seg i praksis etter at registeret ble etablert i midten av 1950-årene.

I tillegg til bedrifter og foretak er også hjelpeavdelinger registrert i bedrifts- og foretaks-

registeret, og disse tre enhetstypene er nærmere definert nedenfor. Det er også gitt en kort omtale

av andre enhetstyper som ikke er registrert særskilt, men som det muligens kan være hensiktsmessig å

bruke som statistiske enheter i spesielle undersøkelser.

4.1. Foretak

Begrepet foretak kan prinsipielt defineres som en institusjonell enhet som omfatter all virk-

somhet som drives av samme eier.

Når det gjelder ervervsmessig virksomhet faller foretaksenheten som regel sammen med begrepet

firma og er den minste enhet som det er naturlig å legge til grunn ved regnskapsundersøkelser og andre

finans-statistiske undersøkelser. Et foretak kan således være et aksjeselskap, et andelslag, et

ansvarlig selskap eller et enkeltmannsfirma. Selvstendig næringsdrivende regnes alltid som egne fore-

tak uansett om de driver virksomheten med eller uten leid hjelp.

For ikke-ervervsmessig virksomhet utenfor den offentlige sektor vil foretaksbegrepet stort

sett falle sammen med begrepet institusjon, forening, organisasjon e.l. Et foretak kan derfor også

være en arbeidsgiver- eller arbeidstakerorganisasjon, et fagforbund, en bransjeforening, et idretts-

lag, en dissentermenighet, et husmorlag, et politisk parti, en humanitær organisasjon osv.

Den prinsipielle foretaksdefinisjonen ovenfor er mindre hensiktsmessig for statlig og kommunal

virksomhet. Etter denne definisjonen ville f.eks. all statlig virksomhet bli regnet til en og samme

foretaksenhet. I undersøkelser med foretak som enhet ville en dermed gå glipp av informasjon, bl.a.

om virksomhetens fordeling på næringer, som en kan få dersom en identifiserer flere nivåer i det

hierarki som utgjøres av den offentlige forvaltning. Både statens og de større kommunenes virksom-

het er derfor delt i flere foretak, hovedsakelig etter etat e.l. Som eksempel kan nevnes at Norges

Statsbaner, Televerket, Postverket, Statens Vegvesen, Statistisk Sentralbyrå, Statens Kantiner,

Statskraftverkene osv. regnes som særskilte foretak. Det samme gjelder den rent administrative virk-

somhet i hvert enkelt departement.

Et foretak kan bestå av en eller flere bedrifter. Foretak som bare består av en bedrift

slik at bedrifts- og foretaksbegrepet faller sammen, kalles enbedriftsforetak, mens foretak med to

eller flere bedrifter kalles flerbedriftsforetak. Bedriftsbegrepet er definert og drOftet nærmere

i neste avsnitt.

4.2. Bedrift

Begrepet bedrift er prinsipielt definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet hvor det 

hovedsakelig drives aktiviteter som faller innenfor en bestemt næringsgruppe.

Denne generelle definisjonen innebærer for det fOrste at virksomheter som et foretak driver

på lokalt atskilte områder, blir regnet som særskilte bedrifter. Unntatt fra denne regelen er

bygge- og anleggsvirksomhet og transportvirksomhet, hvor det i praksis ikke er mulig å fOlge den

prinsipielle bedriftsdefinisjonens krav om lokal avgrensning. All selvstendig bygge- og anleggs:-

virksomhet som et foretak driver, blir derfor regnet som en bedrift - selv om vfrksomheten fore-

går på forskjellige steder i landet - forutsatt at det ikke er opprettet permanente avdelings-

kontorer for administrasjon av virksomheten innenfor geografisk avgrensede områder. Tilsvarende

blir all ensartet selvstendig transportvirksomhet under felles administrasjon regnet som en bedrift.

Med de unntak som er nevnt ovenfor skal virksomheter som et foretak driver i forskjellige

kommuner, alltid regnes som lokalt atskilte og derfor som særskilte bedrifter. Dette gjelder også

i de tilfeller virksomhetene er vertikalt integrert, dvs. hvor virksomheten i ên kommune går ut pA

å produsere råvarer eller halvfabrikata for videre bearbeiding i en annen kommune.
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Vanligvis skal uttrykket "lokalt avgrenset" oppfattes enda snevrere slik at ogsg virksom-

heter med forskjellige gate - /veiadresser i samme kommune skal regnes som lokalt atskilte og dermed

som særskilte bedrifter. Vertikalt integrerte virksomheter i samme kommune skal likevel som regel

regnes som én bedrift selv om avdelingene har forskjellige gate-/veiadresser.

Av den prinsipielle bedriftsdefinisjonen fOlger også at nar et foretak driver flere slags

virksomheter innenfor et lokalt avgrenset område, skal hver virksomhet som er av noen størrelse,

regnes som særskilt bedrift. I praksis skal virksomheter som hører inn under samme næringsgruppe

(4-sifret gruppe) i standarden, som hovedregel ikke regnes som særskilt é bedrifter når virksomhetene

ligger på samme sted. Fra denne regelen er det gjort unntak for bl.a. produktkombinasjonene tre-

masse/cellulose/papir og garn/vevnader.

For kombinerte virksomheter på samme sted er det satt en generell stOrrelsesgrense på 3

personer i hver av virksomhetene for at oppdeling i bedrifter skal finne sted, I noen tilfeller er

det gjort unntak fra denne regelen, bl.a. for kombinerte virksomheter innenfor bergverk og industri

hvor det er satt en generell oppdelingsgrense på 5 sysselsatte.

Vertikalt integrerte virksomheter på samme sted blir som hovedregel ikke delt i flere be-

drifter. Fra denne regelen er det. gjort unntak bl.a. for elektrisitetsverk som forsyner fore-

takets egen industribedrift når kraftverket har en kapasitet pa minst 500 kW og for produksjon av

tremasse og cellulose som foretaket bearbeider videre til papir og papp. I slike tilfeller blir

kraftverk og tremasse-/cellulosefabrikk alltid regnet som særskilte bedrifter. Det samme gjelder

produksjonsavdelinger som framstiller råmaterialer eller halvfabrikata for videre bearbeiding i

andre avdelinger og som normalt o så framstiller produkter for salg og avdelinger som utfører

arbeid - f.eks. emballasjeproduksjon - for flere bedrifter i foretaket.

4.3. Hjelpeavdeling

En hjelpeavdeling er en  lokalt  avgrenset enhet  som hovedsakelig yter tjenester til un eller

flere bedrifter i det foretak avdelingen tilhører. Vanlige eksempler på hjelpeavdelinger er hoved-

kontor, salgskontor, ordrekontor, avdelingskontor og lageravdeling. Slike avdelinger skal alltid

skilles ut som særskilte statistiske enheter når virksomheten ligger i en annen kommune enn de be-

drifter avdelingen betjener. I noen tilfeller kan hjelpevirksomhet vare regnet som særskilt enhet selv

om den drives i samme kommune som foretakets vanlige bedrifter. Dette gjelder bl.a. inn- og utlever-

ingssentraler for vaskerier og renserier og avissentraler.

Hjelpeavdelinger har i alminnelighet ingen selvstendig produksjon, omsetning e.l. og regnes

ikke som bedrifter i vanlig forstand, De næringsgrupperes heller ikke etter arten av sin egen virk-

somhet, men plasseres i samme gruppe som den bedriften innen foretaket de hovedsakelig yter tjenester

til.
En avdeling som både yter tjenester til andre avdelinger eller bedrifter i foretaket og

dessuten - i forholdsvis stort omfang - yter tjenester til andre foretak, regres ikke som hjelpe-

avdeling. Slike avdelinger skilles ut som vanlige bedrifter etter reglene i foregående avsnitt om

bedriftsdefinisjonen. Det samme gjelder hjelpevirksomhet hvor vedkommende hjelpefunksjon i alminne-

lighet utfOres av fremmede foretak. I et transportforetak med eget verksted for reparasjon av fore-

takets egne biler skal f.eks, verkstedet skilles ut som vanlig bedrift og grupperes under 9513 Repara-

sjon av motorkjØretØyer.

4.4. Andre enheter

Ved enkelte undersOkelser kan det være hensiktsmessig å bruke andre enheter eon foretak eller

bedrifter som konsern, lokal enhet eller bransjeenhet. Ingen av disse enhetene er registrert i

Byråets bedrifts- og foretaksregister, og det er ikke fastlagt definisjoner av enhetene for bruk ved

utarbeiding av offisiell statistikk. Nedenfor er det likevel gitt en beskrivelse av disse enhetene,

Konsern. Et konsern er en enhet av hoyere orden enn foretaket. En mulig definisjon er

at konsern er en sammenslutning av foretak som juridisk sett er selvstendige, men som Økonomisk sett
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utgjOr en enhet. Innenfor privat ervervsmessig virksomhet kan en i alminnelighet si at en har et

konsern når et foretak har kontroll over et eller flere andre foretak, f.eks. gjennom aksjeeie.

Lokal enhet kan defineres som en enhet som omfatter alle bedrifter et foretak driver på

samme lokalt avgrensede område. Et foretak som driver virksomhet på flere steder i landet, vil bestå

av flere lokale enheter med de samme unntak for bl.a. bygge- og anleggsvirksomhet og transportvirksom-

het som er nevnt under drøftingen av bedriftsbegrepet. Lokal enhet faller sammen med begrepet bedrift

dersom det bare drives en slags virksomhet på det lokalt avgrensede område, men kan ellers omfatte

flere bedrifter i ulike bransjer.

Bransjeenhet. En bransjeenhet omfatter alle bedrifter som et foretak driver i samme

bransje, uansett hvor i landet bedriftene er lokalisert. Et foretak som bare driver en slags virksom-

het, vil derfor bestå av bare en bransjeenhet. Bransjeenheten vil imidlertid bestå av flere bedrifter

dersom virksomheten er spredt på flere steder i landet med unntak for virksomhet i bygge- og anleggs-

virksomhet og transportvirksomhet. Som regel vil begrepet bransjeenhet være knyttet til det laveste

(5-sifrede) grupperingsnivået i standarden, men i prinsippet kan en også danne bransjeenheter på

hOyere grupperingsnivaer.

5. Regler for klassifisering av enheter

Som nevnt innledningsvis gir standarden et system for klassifisering av bedrifter, foretak og

andre enhetstyper etter hva slags virksomhet eller aktivitet disse enhetene hovedsakelig driver. En

aktivitet er som regel definert som produksjon (omsetning) av en nærmere avgrenset gruppe av varer

eller tjenester.

I enkelte tilfelle kan det oppstå tvil om hvor en enhet skal grupperes fordi enheten driver

flere aktiviteter som hOrer inn under ulike næringer og/eller bransjer. Slike enheter med blandet

virks=het skal i prinsippet grupperes etter den aktivitet, dvs. den gruppe av varer eller tjenester,

som gir storst bearbeidingsverdi eller bruttofortjeneste. Bearbeidingsverdi/bruttofortjeneste er

definert som bruttoproduksjons-/omsetningsverdi med fradrag for verdien av vareinnsatsen. I. praksis

vil det imidlertid ofte være vanskelig A fastslå bearbeidingsverdien eller bruttofortjenesten for

spesifiserte grupper av varer og tjenester som bare utgjOr en del av f.eks. bedriftens samlede

produksjon/omsetning. For noen aktiviteter kan dessuten disse begrepene være nokså meningslOse, f.eks.

for undervisning og humanitært arbeid. I slike tilfeller er en i alminnelighet henvist til a foreta
grupperingen på grunnlag av tilnærmede beregninger baSert på opplysninger om bruttoproduksjonsverdi,

omsetningsverdi, sysselsetting m.v.

Både for bedrifter og foretak blir grupperingen foretatt trinnvis ovenfra i grupperings-

systemet slik at en fOrst bestemmer næringen, deretter næringsområdet osv. En bedrift som driver

f.eks. bilreparasjon (gruppe 9513) og detaljhandel med biler og bensin (henholdsvis gruppe 6271 og

6272), grupperes derfor under detaljhandel dersom omsetningen av biler og bensin til sammen gir

stOrre bruttofortjeneste enn reparasjonsvirksomheten og uansett om reparasjonsvirksomheten gir

stOrre fortjeneste enn salget av biler og salget av bensin hver for seg. Grupperingen av bedriften

innenfor detaljhandel avhenger bare av hvilken av de to varegruppene som gir stOrst fortjeneste.

Vertikalt integrerte bedrifter (jfr. avsnitt 4.2) grupperes imidlertid - med ganske få unn-

tak - etter bedriftens sluttprodukt. En bedrift som pro6userer sagde og høvlede trematerialer for

viderebearbeiding til bygningsartikler, klassifiseres i gruppe 33114 Produksjon av bygningsartikler -

ikke i gruppe 33111 Saging og hOvling 	 selv om produksjonen av materialer isolert sett skulle gi

større bearbeidingsverdi enn viderebearbeidingen til bygningsartikler.

For enbedriftsforetak vil selvfOlgelig foretakets og bedriftens næringsgruppe falle sammen,

mens grupperingen av flerbedriftsforetak med bedrifter i ulike næringer eller bransjer foretas etter

de samme retningslinjer som for bedrifter med blandet virksomhet. Et foretak med f.eks. tre bedrif-

ter i henholdsvis gruppe 3322 Produksjon av innredninger, gruppe 61222 Engroshandel med trelast og

byggevarer og gruppe 6241 Detaljhandel med møbler og tepper blir gruppert under næring 6 Varehandel,

hotell- og restaurantvirksomhet dersom de to handelsbedriftene til sammen gir foretaket stOrre
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bruttofortjeneste enn bearbeidingsverdien i produksjonsbedriften. Grupperingen videre nedover av-

henger av hvilken av de to handelsbedriftene som gir størst fortjeneste.

Ved grupperingen av flerbedriftsforetak blir det i praksis ikke tatt hensyn til at virksom-

heten i de enkelte bedriftene i foretaket kan være mer eller mindre blandet.

1 TEXT IN ENGLISH

1. The purpose of the standard classification

The Standard Industrial Classification (SIC) is based on the 1968 edition of the United

Nations publication International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC);

this is a completely revised version of the 1958 edition. The SIC offers a general system for classi-

fying different types of statistical units - in the main of establishments and enterprises, including

public and private institutions and organizations - according to the kind of economic activity these

units are predominately engaged in. It also includes general definitions of the terms establishment

and enterprise and of other functional or institutional statistical units.

The system of classification comprises not only economic activity in the narrow sense of the

term, i.e. profitmaking activity, but also non-profitmaking activities, e.g. public administration,

defence, the police force and judicature, education, health services, social services, welfare work,

etc.

The SIC is designed primarily for use in compiling official Norwegian statistics. The prime

purpose of the standard is to ensure that all classifications of economic activities in official

statistics make use of the same groupings and divisions, uniform rules and principles of classifica-

tion, and uniform definitions of the statistical units to be classified. This is necessary if it

shall be possible to compare and analyse statistical information for specific economic activities

which either relate to different periods and points of time or which derive from different sources

and are intended for different purposes. The fact that the SIC is based on the United Nations

standard classification system means that it will also facilitate comparisons between information

contained in Norwegian statistics classified by economic activity and corresponding statistics from

other countries which have likewise based their national systems of classification on the ISIC.

In international comparisons it is, nevertheless, important to bear in mind that definitions of units

may differ even though the classification systems follow the same pattern.

The Scandinavian countries have agreed both to employ the fundamental definitions of the

terms establishment and enterprise and to base their national standards of industrial classification

on the ISIC. In addition, a Scandinavian recommendation has been drawn up providing for subdivision

of certain ISIC groups into subgroups and for supplementary rules for delineation of establishments

in certain fields of economic activity. This recommendation has been applied throughout in

compiling the SIC.
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2. The classification system and the denomination of the groups

The standard classification is based on a five-digit pyramidal system in which each digit

relates to a particular level of classification. The five levels have been allotted the following

notations:

Major division 	 1-digit code

Division 	 2-digit code

Major group 	 3-digit code

Group 	 4-digit code

Subgroup 	 5-digit code

The terms activity group or group alone are used as general group denominations quite apart from the

level of classification.

Down to the four-digit level which is the most detailed level employed in the ISIC, the SIC

follows, with very few exceptions, the classification employed by the ISIC, whereas the subgroup is

a national Norwegian level. In some cases where the ISIC hierarchy goes down only to the second or

third level, use is also made of the third or fourth level, as the case may be, to provide a more

detailed Norwegian grouping. This applies to, among others, Major division 6 Wholesale and retail

trade, restaurants and hotels, which in the I 5 1C is divided into three divisions only (61 Wholesale

trade, 62 Retail trade, and 63 Restaurants and hotels), with no further breakdown into lower levels.

Also the SIC divisions, major groups, and groups are sometimes not subdivided into any of

the lower levels and are then not repeated at these levels (see, for example, the categories under

Division 11 Agriculture). It may also happen that an activity group at a higher level (e.g. a

division) is not subdivided down to the next level (e.g. major group), but is divided into the level

after that (e.g. group). In such cases the group is repeated at the intervening level with 0

entered as the last digit of the code (see, for example, Division 13 Fishing and hunting).

To emphasize the SIC's fundamental character of a general activity standard classification,

wherever feasible activity designations are used for the various groups, e.g. coal mining, retail-

ing of footwear, motion picture projection, etc.; not trade or institutional designations such as

coal mines, shoe shops, cinemas, etc. Institutional designations are, however, used in some cases,

particularly in certain sections of Division 93 Social and related community services, owing to the

difficulty of finding short and suitably descriptive designations of the activities concerned.

3. The main criteria on which grouping is based

It is not possible to draw up a standard for activity classification on the basis of one

single principle of grouping. The main principles followed in the ISIC are classification by kind

of commodity or service manufactured or sold, the raw materials employed in the manufacturing

process and the use to which the goods or services are generally put. It is not aimed to classify

by method of manufacture. Division into, for example, industrial manufacture of goods as opposed

to making goods by hand has therefore to be made in each individual group counter to the standard

classification.

In subdividing beyond the lowest level in the ISIC (cf. Section 2), care has been taken in

the SIC to ensure that the more detailed subgroups are, among other things, as homogeneous as

possible as regards the technical organization of the production of goods and services and as regards

the nature and spheres of application of the goods and services. More particularly, one of the

conditions employed in subdividing was that any subgroup should have a relatively high degree of

coverage and of specialization. A high degree of coverage means that the establishments classified

in a group account for a substantial proportion of the total Norwegian production of the goods or

services characteristic of the group concerned, i.e. that a comparatively minor portion of the

total output is subsidiary production in establishments in other groups. A high degree of specializa-

tion entails that the establishments in a group viewed as a whole mainly produce the goods or

services characteristic of the group, i.e. that there is little subsidiary production which belongs

under other groups. Group 21 Coal mining, is an example of a group in which both the degree of

coverage and the degree of specialization are 100 per cent.
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In addition to the criteria outlined above, a condition of subdivision of the ISIC groups

has been that any subgroups should not be unreasonably small in terms of persons employed, value of

the goods manufactured or processed or other relevant standards. Furthermore, in some cases

compatibility for purposes of comparison between statistics classified according to the SIC and

corresponding statistics classified according to the earlier standard has determined the groupings and

breakdowns of the groups.

4. The statistical units

To ensure complete compatibility between the results of different statistical . surveys it is

essential that not only the grouping and the classification principles are the same, but also that

the various types of statistical units are defined in the same way in all surveys in which data

are collected and processed for these types of unit. In economic statistics which are classified

in accordance with the SIC, enterprises and establishments, in particular, are employed both as

reporting and processing units,and these units are also used as reference units in statistics where

people are to be grouped by industry. In population censuses, for example, every single person is

allocated to the establishment where he or she is employed, or where the breadwinner is employed,

and may thus be classified under the economic activity or group in which the establishment concerned

is placed.

It is difficult to define an establishment and an enterprise briefly and precisely and so as

to ensure that the definitions apply to all economic activities and ownerships, etc. In practice,

the concepts of establishment and enterprise are contained in the Central Register of Establishments

and Enterprises of the Central Bureau of Statistics, partly on the basis of general frame definitions

and special definitions for certain activities and partly through guidelines that have been adopted

or have been formed in practice after the register was introduced in the mid-1950's. In addition to

establishments and enterprises ancillary units are included in the Central Register of Establishments and

Enterprises. These three types of unit are defined below. Brief reference is also made to other

types of unit that are not registered separately, but which it may be expedient to employ as

statistical units in special inquiries.

4.1. Enterprise

An enterprise may in principle be defined as an institutional unit comprising all economic

activities engaged in by one and the same owner.

As regards profitmaking activities, the enterprise unit will generally correspond to the

concept of a firm, and it is the smallest unit on which it is natural to base accountancy inquiries

and other financial surveys. An enterprise may thus be a joint-stock company, a co-operative

association, a partnership or an individual proprietorship. Own-account workers are always

counted as separate enterprises, whether they carry on the activity with hired help or not.

In the case of non -profitmaking activities outside the public sector the enterprise unit

is largely an institution, association, organization or the like. An enterprise may therefore also

be an employers' or employees' organization, a trade union, a trade association, a sports club, a

free-church organization, a housewives' association, a political party, a humanitarian organiza-

tion, etc.

The above definition of an enterprise is not altogether suitable for government and

municipal activities. By this definition all government activities, for example, would belong to

the same enterprise unit. This means that in surveys in which enterprise is the statistical unit

information on the breakdown of the activity by industry might be lost. Such information is

obtainable if several levels are identified in the hierarchy constituted by government administra-

tion. The activities of both the government and the major municipalitie,, are therefore sub-

divided into a number cf enterprises, chiefly by department, service, etc. Examples include the
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Norwegian State Railways, the State Telegraph Administration, the State Postal Administration,

the SI- ate F-ad AdHnisrratinn, the Central Bureau of Statistics, the State Power System, etc.,

all o wch are 	e en Lerprises. The same applies to the purely administrati e

activities of Lhe

An enterprise may Len_ 	 re establishments. Lnterri.scs that consist of

only one estapiisnmeaL, s, tnat the establishment and enterprise are one and the same, are

referred to as sin2le unit e. -..erprises, while enterprises with two or more establishments are

called multi-unit enterprises. The term establishment is defined and discussed in detail in the

next subsection.

4.2. Establishment

An establishment is in principle defined as a functional unit which at a single physical 

location is engaged predominantly in activities within a specific activity group.

This general definition implies in the first place that activities engaged in by an

enterprise in locally separated areas are treated as separate establishments. Exceptions from

this rule are constituted by building and construction activities and transport activities, in

respect of which it is not feasible in practice to meet the requirements as to local delineation

inherent in the fundamental definition of an establishment. All independent building and construc-

tion activities engaged in by an enterprise are therefore classed as one establishment - even if

such activities are located in different parts of the country - provided that permanent branch

offices have not been opened for administration of the activity within geographically delineated

areas. Similarly all jointly administered homogeneous independent transport activities are treated

as one establishment.

Apart from the exceptions referred to above, activities engaged in by an enterprise in

different municipalities are always considered to be locally distinct and are therefore treated as

separate establishments. This applies also in cases where the activities are vertically integrated,

i.e. where the activity in one municipality consists in producing raw materials or semi-manufactures

for processing in another municipality.

The expression "physical location" should normally be interpreted still more narrowly,

that also activities with different addresses in one and the same municipality are treated as

locally distinct and tbus as separate establishments. Vertically integrated activities in the same

municipality should nonetheless as a rule be treated as one establishment even if the departments

have different addresses.

It follows from the fundamental definition of an establishment also that when an enterprise

is engaged in a number of different activities within a locally distinct area, each activity of any

size should be treated as a separate establishment. In practice, activities in the same group

(4-digit group) in the standard classification should not as a general rule be classed as separate

establishments when the activities are located at the same site. Exceptions include the combinations

of such products as mechanical wood pulp/chemical pulp/paper and yarn/fabrics. In respect of combined

activities in the same place a general limit of three persons in each of the activities has been set

to qualify for subdivision into establishments. Exceptions have been made in some cases, among them

combined activities in mining/quarrying and manufacturing industry, where a general delineation limit

of five employees has been laid down.

Vertically integrated activities at the same site are as a general rule not divided into

different establishments. Exceptions have been made in respect of electricity plants with a capaci

of at least 500 kW which enterprises operate to satisfy their own requirements and in respect of

manufacture of mechanical and chemical pulp for further processing into paper and cardboard. In all

such eases the power plant and the pulpmill are classed as separate establishments. The same applieE,

to production departments which produce raw materials or semi-manufactures for further processing in

other departments and which normally also manufacture products for sale and departments which perform

wo,k e.g. mannfactu e of packaging materials- for a number of establishments in the enterprise.
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4.3. Ancillary units

An ancillary unit is a locally distinct unit which predominantly provides services for one

or more establishments in the enterprise  of which the unit is a part. Common examples of ancillary

units are central administrative offices, sales offices, order offices, branch offices and warehouses.

Such departments should always be treated as separate statistical units when the activity is located

in a different municipality from the establishments served by the unit. In some cases an ancillary

activity can be treated as a separate unit even though it is carried on in the same municipality as

the normal establishments of the enterprise.

Generally speaking, ancillary units do not carry on independent production, sales, or similar

activities and are not considered to be establishments in the accepted sense of the word. Nor are

they grouped by their own kind of activity, but are allocated to the same group as the establishment

of the enterprise they predominantly provide services for .

A unit which both provides services for other departments or establishments in an enterprise

and in addition - to a relatively large extent - provides services for other enterprises, is not

considered to be an ancillary unit. Such units are treated as ordinary establishments according to

the rules outlined in the preceding subsection dealing with the definition of an establishment.

The same applies to ancillary activities in which the ancillary function concerned is generally per-

formed by outside enterprises. In a transport enterprise with its own repair shop for repairing the

enterprise's own vehicles, for example, the repair shop must be treated as an ordinary establishment

and grouped under 9513 Repair of motor vehicles and motor cycles.

4.4. Other units

For some surveys it may be expedient to operate with units other than enterprise or establish-

ment, e.g. enterprise group, local unit or kind-of-activity unit. None of these units are entered in

the Bureau's Register of Establishments and Enterprises, and no definitions of such units have been

laid down for use in compiling official statistics. This notwithstanding, these units are described

below.

Enterprise group. An enterprise group is a unit ranking above an enterprise, and it may be

defined as a combine of enterprises which are legally independent, but which financially constitute

one unit. In the field of private business it may be said that one is dealing with an enterprise

group when an enterprise controls one or more ocher enterprises, e.g. through shareholdings.

Local unit. This may be defined as a unit comprising all establishments operated by an enter-

prise in the same locally distinct area. An enterprise engaged in activities at different places

in the country will consist of several local units with the same exceptions as referred to under the

subsection on establishments - among them, building and construction activities and transport

activities. A local unit is equivalent to an establishment if it is engaged in only one kind of

activity, but otherwise it may comprise a number of establishments in different activity groups.

Kind-of-activity unit. A kind-of-activity unit comprises all establishments operated by an enter-

prise in the same activity group, regardless of where in the country the establishments are located.

An enterprise which only operates one kind of activity will therefore consist of only one kind-of-

activity unit. The unit will, however, comprise several establishments if the activity is dispersed

throughout the country with exceptions for construction and transport activities. As a rule, the

term kind-of-activity unit will be applied to the lowest (5-digit) grouping level in the standard

classification, but in principle such units can also be formed at 'higher grouping levels.

5. The classification of statistical units

As pointed out in section 1 of this introduction chapter, this standard provides a system of

classifying establishments, enterprises, and other types of unit by the kind of activity the unit

concerned is predominantly engaged in. An activity is as a rule defined as production (sale) of a

more closely defined group of goods or services.
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In some cases doubt may arise as to where a unit should be classed because it is engaged in

two or more activities which fall under different groups. Such mixed units should in principle be

classed 'ccording to the activity, i.e. the group of goods or services, which renders the major

proportion of total value added or gross profit. The value added/gross profit is defined as the

gross value of production/s a les less the value of the input of goods and services. In practice,

however, it will often prove difficult to determine the value added or gross profit in respect of

specific categories of goods and services which make up only a part of the unit's total production

or sales. Moreover, in the case of some activities these terms may be more or less meaningless,

e.g. when applied to educational and humanitarian activities. In such cases it will generally . be a

matter of classifying on Che basis of rough estimates based on information relating to the gross

value of production, sales, persons employed, etc.

In respect of both establishments and enterprises classification will be carried out in stages,

starting from the top of the classification system. First the major division will be determined,

then the division, and so on. An establishment engaged in e.g. car-repair work (Group 9513) and the

retailing of motor vehicles and gasoline (groups 6271 and 6272 respectively) will therefore be

classed under 62 Retail trade if sales of motor vehicles and gasoline combined result in a bigger

gross profit than the repair work, regardless of whether a greater profit is made on the repair work

than on sales of motor vehicles and sales of gasoline taken separately. Classification of the

establishment within the retail trade depends only on which of the two groups of commodities affords

the greatest profit.

Vertically integrated establishments (cf. Subsection 4.2) are, however, with a very few

exceptions, classed according to the establishment's end product. An establishment producing sawn

and planed timber for further processing into doors and windows, etc., is classified in Group 33114

Manufacture of building materials - not in Group 33111, Sawing and planing of wood - even if the

sawing and planing result in a greater value added than the following stages of the production

process.

In the case of single-unit enterprises the industrial group of the enterprise and the

establishment will, of course, be the same, while classification of multi-establishment enterprises

having establishments in different activity groups is carried out along the same lines as in respect

of establishments with mixed activities. An enterprise having, for example, three establishments in

groups 3322 Manufacture of fixtures, 61222 Wholesaling of timber and other materials of wood, and

6241 Retailing of furniture and carpets, will be classed under Major division 6 Wholesale and retail

trade, restaurants and hotels, if the two trade establishments together have a greater gross profit

than the value added of the manufacturing establishment. Classification into subgroups depends on

which of the two trade establishments renders the biggest profit.

In classifying multi-establishment enterprises no account is taken in practice of the fact

that activities in each establishment may be mixed to a greater or lesser degree.
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II. OVERSIKT OVER STANDARDENS INNDELING I NÆRINGER, NÆRINGSOMRÅDER OG NÆRINGSHOVEDGRUPPER

1. JORDBRUK, SKOGBRUK, FISKE OG FANGST

11	 JORDBRUK
111 	 Gårdsdrift, gartneridrift og husdyrhold
112 	 Tjenester i tilknytning til jordbruk
113	 Jakt og viltstell

12	 SKOGBRUK
121 	 SkogskjOtsel
122 	 Avvirking, flOting og måling av skogsvirke

13 	 FISKE OG FANGST
130	 Fiske og fangst

38	 PRODUKSJON AV VERKSTEDPRODUKTER
381 	 Produksjon av metallvarer
382 Produksjon av maskiner
383	 Produksjon av elektriske apparater og

materiell
384 	 Produksjon av transportmidler
385 	 Produksjon av tekniske og vitenskapelige

instrumenter, fotoartikler og optiske
artikler

39	 INDUSTRIPRODUKSJON ELLERS
390 	 Industriproduksjon ellers

2. BERGVERKSDRIFT

21	 BRYTING AV KULL

22	 UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS

23	 BRYTING OG UTVINNING AV MALM
230 Bryting og utvinning av malm

29	 BERGVERKSDRIFT ELLERS
290	 Bergverksdrift ellers

3. 	 INDUSTRI

31	 PRODUKSJON AV NÆRINGSMIDLER, DRIKKEVARER
OG TOBAKKSVARER

311-
Produksjon av næringsmidler

312
313 	 Produksjon av drikkevarer
314	 Produksjon av tobakksvarer

32	 PRODUKSJON AV TEKSTILVARER, BEKLEDNINGS-
VARER, LÆR OG LÆRVARER

321	 Produksjon av tekstilvarer
322	 Produksjon av klær, unntatt skotøy
323 	 Produksjon av lær og lær- og skinnvarer,

unntatt klær og skotøy
324 	 Produksjon av skoty

33 	 PRODUKSJON AV TREVARER
331	 Produksjon av trevarer, unntatt møbler og

innredninger
332 	 Produksjon av møbler og innredninger av tre

34 	 TREFOREDLING, GRAFISK PRODUKSJON OG FOR-
LAGSVIRKSOMHET

341	 Treforedling
342	 Grafisk produksjon og forlagsvirksomhet

35	 PRODUKSJON AV KJEMISKE PRODUKTER, MINERAL-
OLJE - ,KULL-, GUMMI- OG PLASTPRODUKTER

351	 Produksjon av kjemiske råvarer
352 	 Produksjon av kjemisk-tekniske produkter
353 	 Raffinering av jordolje
354	 Produksjon av jordolje- og kullprodukter
355	 Produksjon og reparasjon av gummiprodukter
356 	 Produksjon av plastvarer

36 	 PRODUKSJON AV MINERALSKE PRODUKTER
361 	 Produksjon av keramiske produkter
362	 Produksjon av glass og glassvarer
369 	 Produksjon av mineralske produkter ellers

37 	 PRODUKSJON AV METALLER
371 	 Produksjon av jern, stål og ferrolegeringer
372 	 Produksjon av ikke-jernholdige metaller

4. KRAFT- OG VANNFORSYNING

41	 ELEKTRISITETS-, GASS- OG DAMPFORSYNING
410 	 Elektrisitets-, gass- og dampforsyning

42	 VANNFORSYNING
420 Vannforsyning

5. BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

50	 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET
501 	 Byggevirksomhet
502 	 Anleggsvirksomhet

6. VAREHANDEL, HOTELL- OG RESTAURANTVIRKSOMHET

61	 ENGROS- OG AGENTURHANDEL
611-
613

Engroshandel

611 Engroshandel med konsumvarer
612 	 Engroshandel med produksjonsmidler
613	 Engroshandel med motorkjøretøyer, brensel og

drivstoff
614 Agenturhandel

62 	 DETALJHANDEL
621 	 Varehushandel
622 	 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler
623 	 Detaljhandel med beklednings- og tekstilvarer
624 Detaljhandel med møbler og innbo
625	 Detaljhandel med jern- og fargevarer, glass,

steintøy og sportsutstyr
626	 Detaljhandel med ur, optiske artikler, musikk-

instrumenter, gull- og sølvvarer
627	 Detaljhandel med motorkjøretøyer og bensin
629	 Detaljhandel ellers

63	 HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT
611 	 Restaurant- og kafévirksomhet
632 	 Hotell- og pensjonatvirksomhet

7. TRANSPORT, LAGRING, POST OG TELE-
KOMMUNIKASJONER

71 	 TRANSPORT OG LAGRING
711 	 Landtransport
712 	 Sjøtransport
713 	 Lufttransport
719 	 Tjenester i tilknytning til transport.

Lagring

72	 POST OG TELEKOMMUNIKASJONER
720 	 Post og telekommunikasjoner
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8. BANK- OG FINANSIERINGSVIRKSOMHET, FORSIK-
RINGSVIRKSOMHET, EIENDOMSDRIFT OG FORRET-

NINGSMESSIG TJENESTEYTING

81 	 BANK- OG FINANSIERINGSVIRKSOMHET
810 Bank- og finansieringsvirksomhet

82 	 FORSIKRINGSVIRKSOMHET
820 Forsikringsvirksomhet

83 	 EIENDOMSDRIFT OG FORRETNINGSMESSIG
TJENESTEYTING

831 Eiendomsdrift
832 Forretningsmessig tjenesteyting
833 Utleie av maskiner og utstyr

9. OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT TJENESTEYTING

91 	 OFFENTLIG ADMINISTRASJON, FORSVAR, POLITI OG
RETTSVESEN

911 Kommuneadministrasjon
912 	 Statsadministrasjon

92 	 RENOVASJON OG RENGJØRING
920 Renovasjon og rengjøring

93 	 UNDERVISNING, HELSE-,OG ANDRE SOSIALTJENESTER
931 Undervisning
932 Forskningsvirksomhet
933 Helse- og veterinærtjenester
934 	 Sosiale tjenester og velferdsarbeid
935 	 Interesseorganisasjoner
939 	 Ideologiske og kulturelle organisasjoner

94 	 KULTURELL TJENESTEYTING, UNDERHOLDNING OG SPORT
941 	 Film, kringkasting og kunstnerisk tjenesteyting
942 	 Drift av bibliotek og museer
949 	 Sport og underholdning ellers

95 	 PERSONLIG TJENESTEYTING
951 	 Reparasjon av kjøretøyer, husholdningsapparater

og varer for personlig bruk
952 Vaskeri- og renserivirksomhet
953 	 Lønt husarbeid
959 	 Personlig tjenesteyting ikke nevnt

annet sted

9600 Internasjonale organisasjoners og utenlandske
ambassaders virksomhet

0000 Uoppgitt eller utilstrekkelig oppgitt
virksomhet
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III. STANDARDENS GRUPPEINNDELING MED KARAKTERISTIKK AV GRUPPENE

1 JORDBRUK, SKOGBRUK, FISKE OG FANGST

11 	 JORDBRUK

111 GARDSDRIFT, GARTNERIDRIFT OG HUSDYRHOLD

Dyrking av alle slags jordbruks- og hage-
bruksvekster som høy og annet dyref3r, korn,
poteter, grOnnsaker, frukt, bær, blomster
og planter. Husdyrhold, med eller uten til-
knytning til gårdsdrift, som storfeavl,
saue- og geiteavl, svineavl, fjOrfeavl, bi-
avl, tamreindrift, pelsdyravl, hesteopp-
drett og hundeoppdrett. Tilplanting og ved-
likehold av parker og hager.
Dyrking av skogplanter grupperes under
121 Skogskjøtsel.

112 TJENESTER I TILKNYTNING TIL JORDBRUK

Innhøsting, hOypressing, fruktpakking, jord-
kultivering, sprøyting mot skadeinsekter,
drift av vanningsanlegg, klipping av sauer,
inseminasjon og andre tjenester i cilknyt-
ning til jordbruk. Trimming og dressur av
hunder. Hundepensjonater.
Utleie av jordbruksmaskiner uten mannskap
grupperes under 833 Utleie av maskiner og
utstyr. Veterincerer og dyrehospitaler
grupperes under 9330 Veterinærtjenester.

113 JAKT OG VILTSTELL

Jakt og fangst av fugler og landpattedyr
drevet som ervervsvirksomhet. Egg- og
dunsanking.

12 	 SKOGBRUK

121 	SKOGSKJØTSEL

1211 Skogkultur
Vedlikehold og forbedring av skogeiendommer
ved skogkulturarbeider som grøfting og
gjødsling. Dyrking og utplanting av skog-
planter.

pmåling, taksasjon og driftsplanlegging
i forbindelse med skogbruk grupperes under
83291 Administrasjons- og organisasjons-
teknisk tjeneste yting.

1212 Innsamling av ville vekster
Innsamling av kongler, mose, bark, bær,
nøtter og sopp. Kull- og tjærebrenning i
skogen.

122 AVVIRKING, FLØTING OG MALING AV SKOGSVIRKE

1221 Avvirking av tommer og ved
Blinking, hogging og barking av skogsvirke.
Transport av skogsvirke fram til vassdrag,
bilvei eller jernbane.

1222 Fløting og tommermåling
FlOting med lensearbeid. Måling av tOmmer,
kubb og ved.

13 	 FISKE OG FANGST

130 FISKE OG FANGST

1301 Hav - og kystfiske og fangst
Foredling av fisk, skalldyr, sel og hval
på foredlingsanlegg i land eller om bord
fabrikkskip som ikke driver fangst,
grupperes under 31 Produksjon av nl'!rings-
midler, drikkevarer og tobakksvarer.

13011 Hav- og kystfiske
Fangst og ilandbringelse av fisk og skall-
dyr. Risping, slOying og ising av fisk før
levering til foredlingsanlegg eller opp-
kjOper. 	 Salting, filetering, frysing og
annen foredling om bordi fangstfartOyet.
Lineegning. Innsamling av tang og tare.
Ervervsmessig bøting av garn og nøter
grupperes under $ 215 Produksjon av tauverk
og nett.

13012 Sel- og hvalfangst
Fangst, behandling om bord på fangstfartOyet
og ilandbringelse av småhval og storhval,
sel, hvalross og isbjOrn.

1302 	 Ferskvannsfiske
Ervervsmessig fiske i elver og innsjøer.
Utklekking og oppdrett av fisk og skalldyr.
Fiskekul turarbeid.

2 BERGVERKSDRIFT

Næringen bergverksdrift omfatter all
ekstraktiv virksomhet, dvs. bryting og ut-
vinning av malmer, mineraler, olje, natur-
gass, stein, sand og torv, medregnet knusing,
sortering, oppredning og pelletering.

I denne næringen blir all ensartet virk-
somhet som et foretak driver i samme kommune,
i alminnelighet regnet som gn bedrift.

21 	 BRYTING AV KULL

Bryting, knusing, rensing, sortering og
brikettering av kull.
Produksjon av briketter av innkjøpt kull
grupperes under 35409 Annen produksjon av
jordolje— og kullprodukter.

22 	 UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS

Prosjektering og boring for egen regning
etter råolje og naturgass. Utvinning av
råolje og naturgass.
Boring etter råolje ûg naturgass for andre
grupperes under 5023 Oljeboring. Raffi-
nering av mineralolje grupperes under
353 Raffinering av jordolje.

23 	 BRYTING OG UTVINNING AV MALM

230	 BRYTING OG UTVINNING AV MALM

2301 	 Bryting av jernmalm
Bryting, knusing, sortering, oppredning og
pelletering av jernmalm.

2309 	 Malmbryting ellers

23091 Bryting av svovelkis og koppermalm
Bryting, knusing, sortering og oppredning av
svovelkis og koppermalm.

23099 Bryting av annen malm.
Bryting, knusing, sortering og oppredning av
blymalm, molybdénmalm, sinkmalm, titanjern-
malm og malmer ikke nevnt annet sted.

29 	 BERGVERKSDRIFT ELLERS

290	 BERGVERKSDRIFT ELLERS

2901 	 Bryting og utvinning av stein, grus og sand
Hogging, sZiping, knusing og sortering a-)
stein som utføres atskilt fr:z bryting
grupperes under 36991 Steirearbeiding.



31 	 PRODUKSJON AV NÆRINGSMIDLER, DRIKKEVARER OG
TOBAKKSVARER
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29011 Bryting av bygnings- og monumentstein
Bryting av skifer, marmor, granitt og annen
stein som hovedsakelig anvendes i bygge- og
anleggsvirksomhet eller til monumenter.

29012 Utvinning av pukkstein og singel
Bryting med etterfølgende knusing og sor-
tering av stein til pukk og singel.

29013 Utvinning av grus og sand
Utvinning av alle slags grus og sand,
keramisk, ildfast og annen leire.

29019 Bryting og utvinning av annen stein
Bryting, knusing og maling av kalkstein,
dolomitt, feltspat, nefelin og olivin.

2909 	 Bryting og utvinning ellers
Bryting og annen utvinning av kvarts,
grafitt, kleberstein, talk, smykkestein og
andre ikke-metalliske mineraler ikke nevnt
ellers. Utvinning av torv og produksjon
av torvstrø og huminal.
Knusing, sortering og annen bearbeiding
som utføres atskilt fra utvinning
grupperes under 3699 Produksjon av jord-
og steinvarer ellers.

3 INDUSTRI

Denne næringen omfatter ervervsmessig
virksomhet i fabrikker, verksteder o.l.
eller hjemme hos arbeideren som går ut på:
a) framstilling av nye produkter av rå-
stoffer og mellomprodukter ved mekaniske,
kjemiske eller manuelle produksjons-
prosesser, unntatt gassproduksjon (jfr.
gruppe 4102) og bygge- og anleggsvirksomhet
(jfr. næring 5); b) reparasjon av maskin-
er, skip og andre industriprodukter unntatt
kjOretOyer, husholdningsapparater og varer
til personlig bruk (jfr. gruppe 951).

Reparasjonsvirksomhet som hører inn
under industri grupperes under samme
næringsgruppe som produksjon av vedkommende
vare, bortsett fra reparasjon av gummipro-
dukter og industri- og kontormaskiner mv.
som det er særskilte grupper for (jfr.
gruppe 35502 og 38292).

I samsvar med den prinsipielle be-
driftsdefinisjonen (jfr. tekstdelen,
avsnitt 4.2) vil en industribedrift
vanligvis omfatte en hel fabrikk, verk-
sted e.l., men kan bestå av en enkel
produksjonsavdeling i de tilfelle et
foretak på ett og samme sted driver in-
dustrivirksomhet som hører inn under
ulike næringsgrupper. Slike kombinerte
virksomheter skal i alminnelighet deles i
flere bedrifter dersom virksomhetene
hører inn under ulike 4-sifrede nærings-
grupper og hver virksomhet sysselsetter
minst 5 personer i normal driftstid. For
noen kombinasjoner skal hver virksomhet
regnes som særskilt bedrift selv om de
tilhører samme 4-sifrede næringsgruppe.
Dette gjelder bl.a. kombinasjonene tremasse-/
cellulose-/papirproduksjon og produksjon av
garn/vevnader. I det siste tilfelle blir
oppdeling bare foretatt dersom hver av
virksomhetene hOrer til de større innen
vedkommende næringsgruppe. Det foreligger
også spesialregler for behandling av
enkelte andre virksomhetskombinasjoner som
forekommer forholdsvis hyppig, bl.a. for
kombinasjonene pOlsemakeri/kjøttvareutsalg,
m011e/fôrblanderi og bakeri/bakervareutsalg.

Med hensyn til industriens avgrensing mot
andre næringer er det gitt fOlgende regler:

Produksjon av fiskevarer og hvalkjOtt om
bord på skip som også driver fiske eller
fangst, grupperes under 13 Fiske og fangst.
Risping, sløying og ising av fisk regnes som
et naturlig ledd i fiske- eller handelsvirk-
somhet, mens filetering, frysing, salting og
tOrking av fisk regnes som industri.

Produksjon av monteringsferdige hus,
hytter og garasjer for oppfOring på et annet
sted enn produksjonsstedet regnes som indu-
stri, mens all virksomhet på byggeplassene
hOrer inn under 5 Bygge- og anleggsvirksomhet.

Ren ompakking av varer regnes ikke som
industri, men grupperes under 832 Forret-
ningsmessig tjenesteyting dersom virksomhet-
en blir utført som særskilt tjeneste for andre .

og regnes ellers som et naturlig ledd i han-
delsvirksomhet. Dersom ompakkingen skjer i
samband med tilsetting av andre stoffer
(f.eks. konserveringsmidler eller smaks-
stoffer) eller fortynning (f.eks. av saft-
konsentrater), regnes virksomheten som
industri.

Rensing, farging og annen etterbehand-
ling av tekstiler for spinnerier og veverier
regnes som industri, mens rensing, vasking
og farging for husholdninger og enkeltpersoner
grupperes under 95 Personlig tjenesteyting.

Tapping av kildevann o.l. på flasker,
kartonger e.l. regnes som industri, mens
vannforsyning gjennom ledningsnett, tankfar-
tOy mv. grupperes under 42 Vannforsyning.

3111 	 Slakting og produksjon av kjøttvarer

31111 Slakting
Slakting og foredling i tilknytning til
slakting, som salting, rOyking og frysing.

31112 Produksjon av kjOtthermetikk
Hermetisk nedlegging av kjOtt og kjøttvarer.

31119 Annen produksjon av kjøttvarer
Produksjon av kjøttdeig, pOlser, kjøttpålegg,
ferdigmat av kjøtt, buljongpulver og -terning-
er, kjøttekstrakt og andre kjOttvarer.
Produksjon av natursmult. Salting, rOyking
og frysing av kjOtt som utføres atskilt fra
slakting. Rensing av tarmer og produksjon
av pølseskinn av tarmer. Produksjon av bein-
fett og beinmj01 av slakteavfall.

3112 	 Produksjon av meierivarer

31121 Meierier
Pasteurisering, homogenisering og annen til-
beredning av konsummjOlk og fløte. Produk-
sjon av smør og ost. Samlestasjoner for
mjOlk.

31122 Produksjon av kondensert mjølk, tOrrmjølk
og kasein

31123 Produksjon av iskrem

3113 	 Konservering av frukt og grønnsaker
Frysing, tOrking, dehydrering, hermetisering
og annen konservering av frukt, bær og grønn-
saker. Produksjon av frukt-, bær- og grønn-
saksafter, syltetøy og marmelade.
Produksjon av alkoholfrie frukt- og leske-
drikker med eller uten kullsyre grupperes
under 3134 Produksjon av mineralvann.
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3114 	 Produksjon av fiskevarer
Her grupperes også produksjon av fiskevarer
og hvalkjOtt om bord på skip som ikke
driver fiske (fabrikkskip) eller på land-
stasjon.
Produksjon av fiskevarer om bord på skip
som også driver fiske, grupperes under
1301 Hav- og kystfiske og fangst. Fersk-
fiskpakking (ising) og pakking av krepsdyr
og bløtdyr grupperes under 61115 Engros-
handel med fisk og fiskevarer.

31141 Tilvirking av saltfisk, tOrrfisk og
klippfisk

Salting, tOrking og røyking av fisk.

31142 Frysing av fisk
Frysing av rundfisk, fiskefilet, krepsdyr
og blOtdyr.

31143 Produksjon av fiskehermetikk
Hermetisering og halvkonservering av fisk,
krepsdyr og blOtdyr.

31149 Annen produksjon av fiskevarer
Produksjon av fiskemat og andre varer av
fisk, krepsdyr og bløtdyr ikke nevnt
annet sted.

3115 	 Produksjon av olje og fett
Her grupperes også produksjon av olje og
fett om bord på skip som ikke driver
fiske (fabrikkskip).
Produksjon av olje og fett om bord på skip
som også driver fiske eller fangst
grupperes under 1301 :lav- og kystfiske og
fangst.

31151 Produksjon av fiskeoljer og fiskemjøl
Produksjon av olje, tran og mj01 av all
slags fisk og andre sjOdyr.

31152 Produksjon av vegetabilske oljer
Utvinning, rensing og raffinering, koking,
polymerisering og annen omdanning av vege-
tabilske oljer. Produksjon av oljemjøl.
Produksjon av vegetabilske fettsyrer.

31153 Raffinering og herding av animalske oljer
Rensing, raffinering og herding av animalske
oljer og fettstoffer,herunder tran. Produksjon
av animalske fettsyrer og fettalkoholer.

31154 Produksjon av margarin
Produksjon av margarin, kunstsmult og annet
tilberedt matfett.
Produksjon av natursmult grupperes under
31119 Annen produksjon av kjøttvarer.

3116 	 Produksjon av kornvarer
Produksjon av mj01, grøpp, gryn og andre
mølleprodukter som valset, presset eller
polert korn. Produksjon av havrenOtter,
"corn flakes" og "puffed rice" og annen
videreforedling av m011eprodukter.
Korn- og frOrensing.
Produksjon av fermjølblandinger og til-
beredt dyrefôr grupperes under 3122 Produk-
sjon av dyreflr.

3117 	 Produksjon av bakervarer

31171 Produksjon av brød- og konditorvarer
Produksjon av brd, kaker, lefser, lomper
og vafler.

31179 Produksjon av andre bakervarer
Produksjon av kjeks, knekkebrOd og flatbrOd.
Produksjon av makaroni og spaghetti.

3119 	 Produksjon av sjokolade og sukkervarer
Produksjon av kakao, sjokolade, drops og
andre sukkervarer, dragerte og saltede
nøtter.

3121 	 Produksjon av næringsmidler ellers
Produksjon av potetmjøl, sago, stivelse,
bakepulver, vaniljesukker, suppe-, pudding-,
gelé- og sausepulver, essenser, eddik,
sennep, krydderier, gjær, majones, salater,
smOrbrod og andre næringsmidler ikke nevnt
annet sted. Brenning av kaffe. Produksjon
av is.
Produksjon av tørris grupperes under 35119
Annen produksjon av kjemiske grunnstoffer og
forbindelser.

3122	 Produksjon av dyrefôr
Produksjon av f0rmjølblandinger, tangmjol,
grasmj01, ensilerte poteter, pelsdyrfår og
annet tilberedt dyref3r og dyremat.
Produksjon av fiskemjøl grupperes under
31151 Produksjon av fiskeoljer og fiskemjøl.
Produksjon av oljemjøl grupperes under
31152 Produksjon av vegetabilske oljer.

313 	 PRODUKSJON AV DRIKKEVARER

3131 	 Produksjon av brennevin og vin
Produksjon av etylalkohol. Produksjon av
akevitt, likOr og annet brennevin. Produk-
sjon av vin, sider og andre gjærede drikker.
Produksjon av sulfittsprit grupperes under
35119 Annen produksjon av kjemiske grunn-
stoffer og forbindelser. Produksjon av malt-
drikker grupperes under 3133 Brygging av Al.

3133 	 Brygging av øl
Produksjon av 01, malt og maltdrikker.

3134 	 Produksjon av mineralvann
Produksjon av alkoholfrie drikker som kull-
syreholdig mineralvann og leskedrikker med
eller uten kullsyre.
Produksjon av frukt- og grønnsaksafter
grupperes under 3113 Konservering av frukt
og grønnsaker. Produksjon av alkoholfri
vin grupperes under 3131 Produksjon av brenne-
vin og vin. Produksjon av alkoholfrie malt-
drikker grupperes under 3133 Brygging av øl.

314	 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER

Produksjon av sigaretter, sigarer, røyke- og
skråtobakk og snus.

32 	 PRODUKSJON AV TEKSTILVARER, BEKLEDNINGSVARER,
LÆR OG LÆRVARER

321 	 PRODUKSJON AV TEKSTILVARER

3211 	 Spinning, veving og etterbehandling av
tekstiler

32111 Produksjon av garn
Forberedning, karding og kjemming av tekstil-
fibrer. Spinning av garn og tråd. Teksturer-
ing, bleking, farging og annen etterbehandling
av garn og tråd.
Produksjon av tauverk, snører og hyssing
grupperes under 3215 Produksjon av tauverk
og nett.

32112 Produksjon av vevnader
Veving, bleking, farging, trykking og annen
etterbehandling av beklednings - , utstyrs-
og andre vevnader.
Produksjon av golvtepper, -matter og -ryer
grupperes under 3214 Produksjon av golvtepper,
-matter og -ryer. Produksjon av impregnerte
og belagte tekstilstoffer grupperes under
3219 Produksjon av tekstilvarer ellers.
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32113 Produksjon av bånd og elastikk
Produksjon av vevde bånd, etiketter og
merker, fletninger og annet possement-
makerarbeid, elastikkstoff og elastikk-
possement.
Produksjon av broderier grupperes .under
32129 Søm av andre tekstilvarer, unntatt
klær.

3212 	 Søm av tekstilvarer, unntatt klær

32121 Søm av utstyrsvarer
Søm av gardiner, dekketøy, håndklær, senge-
tøy og andre utstyrsvarer. Søm og stopping
av dyner og puter.
Beredning av fjer og dun grupperes under
3909 Annen industriproduksjon.

32129 Søm av andre tekstilvarer, unntatt klær
Søm av presenninger, seil, markiser, telt
og andre artikler av impregnerte vevnader,
sekker og poser av tekstilmateriale, sove-
poser, flagg, vimpler og broderier.
Søm av reiseeffekter grupperes under
3233 Produksjon av reiseeffekter.

3213 	 Produksjon av trikotasjevarer
Produksjon av trikotasjemetervarer, ytter-
tøy, undertøy, nattøy, strømper, luer og
andre strikkede varer. Bleking, farging
og etterbehandling av trikotasjevarer.
Søm av kler av innkjøpte trikotasjemeter-
varer grupperes under 322 Produksjon av
kler, unntatt skotøy.

3214 	 Produksjon av golvtepper, -matter og - ryer
Veving, fletting, knytting og tufting av
golvtepper, -matter og -ryer av tekstil-
fibrer,strå og papirgarn.
Produksjon av korkmatter grupperes under
3319 Produksjon av trevarer ellers.
Produksjon av gummimatter grupperes under
35501 Produksjon av gummiprodukter.
Produksjon av plastmatter grupperes under
35609 Annen produksjon av plastvarer.

3215 	 Produksjon av tauverk og nett
Tvinning og fletting-av tau, snører, liner
og hyssing av naturlige og syntetiske
tekstilfibrer, glassfibrer og andre fibrer.
Produksjon av nettstoff av de nevnte
materialer og produksjon av ferdige nett
som fiskegarn og nøter, redningsnett,
sportsnett og bærenett. Produksjon Av
andre varer av tau, snører, liner og
hyssing som klessnorer, slepetau, skips-
fendere og leidere. Barking av fiskegarn
og nøter.

3219 	 Produksjon av tekstilvarer ellers
Produksjon av linoleum og andre golvbelegg
med hard overflate på tekstilbunn eller
annet underlag, unntatt belegg som i sin
helhet er av kork, gummi og plast.
Produksjon av voksduk, lærimitasjoner som
ikke helt er av plast, og andre impregnerte
og belagte tekstilstoffer unntatt gummierte
stoffer. Produksjon av fyllings- eller
stoppingsmaterialer, vatt av alle slags
fibrer, stampet og annen ikke vevd filt,
fiberduk, kordvevnader, lisser som ikke er
strikket. Gjenvinning av fibrer fra
tekstilavfall (f.eks. sjoddi)
Veving av filt grupperes under 32112 Produk-
sjon av vevnader. Produksjon av treull
grupperes under 33119 Produksjon av andre
bygningsmaterialer. Produksjon av gummierte
tekstilstoffer grupperes under 35501 Produk-
sjon av gummiprodukter. Produksjon av as-
bestpakninger grupperes under 36999 Annen
produksjon av jord- og steinvarer.

322	 PRODUKSJON AV KLÆR, UNNTATT SKOTØY

Strikking av klar og som av kler av egen-
produserte trikotasjemetervarer grupperes
under 3213 Produksjon av trikotasjevarer.

3221 	 Produksjon av yttertøy av tekstilstoff og
plast

32211 Produksjon av arbeids- og beskyttelsesklær
Produksjon av kjeledresser, arbeidsbenklær
og -jakker, lagerfrakker og andre arbeids-
frakker, arbeidsforklær, alle slags klær av
gummi, plast, gummiert og plastbelagt stoff
og andre arbeids- og beskyttelsesklær.

32212 Produksjon av yttertøy for herrer og gutter
Produksjon av frakker, kapper, dresser,
jakker, benklær, uniformer, sports- og fri-
tidsklær (f.eks. anorakker, sportsjakker,
skibluser, badebukser og idrettsbukser), og
annet yttertøy av tekstilstoff hovedsakelig
beregnet til bruk for herrer og gutter.

32213 Produksjon av yttertøy for damer og piker
Produksjon av kåper, kapper, drakter, kjoler,
skjørt, bluser, buksedresser, slacks, sports-
og fritidsklær (f.eks. anorakker, sports-
jakker, skibluser og badedrakter) og annet
yttertøy hovedsakelig beregnet til bruk for
damer, piker og småbarn.

3229 	 Produksjon av klær ellers

32291 Produksjon av hodeplagg
Produksjon av hatteemner, hatter, luer og
andre ferdige hodeplagg av tekstilmateriale,
plast, lær og pelsskinn.

32292 Produksjon av klær av lær og skinn
Produksjon av klær og tilbehør til klær, som
frakker, kåper, jakker og hansker av lær og
skinn, også imitasjoner.

32293 Produksjon av klær av pelsskinn
Produksjon av klær og tilbehør til klær, som
frakker, kåper, jakker, stolaer, krager og
hansker av pelsskinn, også kunstig.

32299 Produksjon av andre klær
Produksjon av skjorter. Produksjon av under-
tøy som undertrøyer, underbenklær, nattøy,
korsetter, hofte- og bysteholdere. Produk-
sjon av andre bekledningsartikler som bukse-
seler, sokkeholdere, lommetørklær, slips,
skjerf og halstørklær. Produksjon av til-
behør til klær, som preserver, skulderputer,
krager, belter, smekker og skulderklaffer.

323	 PRODUKSJON AV LÆR OG LÆR- OG SKINNVARER,
UNNTATT KLÆR OG SKOTØY

3231 	 Produksjon av lar
Garving av huder og skinn, appretering,
farging, lakkering og annen bearbeiding av
lær og skinn.

3232 	 Beredning av pelsskinn
Garving, bleking, farging og annen bearbeiding
av pelsskinn. Produksjon av matter og andre
artikler av pelsskinn ikke nevnt ellers.
Produksjon av Iclr av pelsskinn grupperes
under 32293 Produksjon av kler av pelsskinn.

3233 	 Produksjon av reiseeffekter
Produksjon av kofferter, ryggsekker og andre
reiseeffekter, håndvesker, dokumentmapper,
lommebøker, pengepunger, futteraler, etuier
og salmakerarbeid av lær og skinn, kunstlær,
plast, papp eller tektilmateriale.
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324	 PRODUKSJON AV SKOTØY

Produksjon av fottøy av lær og alle andre
materialer unntatt tre, plast og gummi.
Tilskjæring, nåtling og annen delproduksjon
av fotty.
Produksjon av fottøy helt av plast grupperes
under 35609 Annen produksjon av plastvarer.
Produksjon og reparasjon av fottøy helt av
gummi grupperes under 3550 Produksjon og
reparasjon av gummiprodukter. Reparasjon
av fottøy av ler grupperes under 9511
Reparasjon av skotøy og andre . Zervarer.

33 	 PRODUKSJON AV TREVARER

331	 PRODUKSJON AV TREVARER, UNNTATT MØBLER OG
INNREDNINGER

3311 	 Produksjon av trelast og andre bygnings-
materialer av tre

33111 Saging og hOvling
Produksjon av trelast, sviller, kassebord,
tOnnestav, listverk og andre sagde og
hOvlede trematerialer. Hogging av cellu-
loseflis.

33112 Produksjon av sponplater
Produksjon av sponplater, også laminerte
eller behandlet på annen måte.

33113 Produksjon av monteringsferdige trehus
Produksjon av hus, hytter og garasjer
for oppfOring på annet sted enn produk-
sjonsstedet.
OppfOring av monteringsferdige trehus
grupperes under 5011 Oppføring av bygninger.

33114 Produksjon av bygningsartikler
Produksjon av dOrblad, dOrkarmer, drer,
vindusrammer, vinduer og trapper.

33115 Treimpregnering

33119 Produksjon av andre bygningsmaterialer
Produksjon av finér, sammensatt parkett-
stav, plater av tre og sagflis. Produk-
sjon av trekonstruksjoner som takstoler,
laminerte bjelker, skillevegger og for-
skalingslemmer. Produksjon av treull.
Produksjon av sponplater grupperes
under 33112 Produksjon av sponplater.

3312 	 Produksjon av treemballasje
Produksjon av fat, tOnner, kasser og annen
emballasje av tre. Produksjon av kurver
og andre varer av flettematerialer, unntatt
møbler.
Produksjon, av kassebord og tonnestav
grupperes under 33111 Saging og høvling.

3319 	 Produksjon av trevarer ellers
Produksjon av husholdningsartikler, lamper,
spoler og tromler, skaft og håndtak, ramme-
lister og rammer, lester og blokker, trer0r,
stiger, lastepaller, likkister og andre
artikler av tre ikke nevnt annet sted.
Produksjon av tremj01. Produksjon av kork-
varer.

332	 PRODUKSJON AV MØBLER OG INNREDNINGER AV TRE

Produksjon av faste innredninger og ustoppede
møbler hovedsakelig av metall grupperes under
3812 Produksjon av møbler av metall. Produk-
sjon av ustoppede møbler, madrasser og faste
innredninger av plast grupperes under 35609
Annen produksjon av plastvarer.

3321 	 Produksjon av møbler
Produksjon av ustoppede møbler av tre og
andre materialer unntatt metall og plast.
Produksjon av stoppede mObler av alle . slag.
Produksjon av madrasser, unntatt madrasser
av skumplast. Produksjon av møbeldeler av
tre, radio- og fjernsynskabinetter. Bil-
salmakerarbeid.

3322 	 Produksjon av innredninger
Produksjon av disker og skranker, garderobe-
skap, kjOkkenbenker, kjOkkenskap og liknende
kjøkkeninnredninger av tre og andre materialer
unntatt metall og plast.

34
	

TREFOREDLING, GRAFISK PRODUKSJON OG FORLAGS-
VIRKSOMHET

341
	

TREFOREDLING

3411
	

Produksjon av papirmasse, papir og papp

34111 Produksjon av tremasse
Produksjon av mekanisk og halvkjemisk masse.

34112 Produksjon av sulfatcellulose

34113 Produksjon av sulfittcellulose

34114 Produksjon av papir og papp
Produksjon av avispapir og annet trykkpapir,
pakkpapir, pergament og greaseproofpapir og
annet slags papir. Produksjon av papp. Be-
strykning og impregnering av papir og papp av
egen produksjon.
Produksjon av tjere- og asfaltpapp grupperes
under 35401 Produksjon av tjere- og asfalt-
papp. Produksjon av papir belagt med slipe-
middel grupperes under 36909 Annen produk-
sjon av jord- og stenvarer. Produksjon av
lysømfintlig papir grupperes under 35299
Annen produksjon av kjemisk-tekniske produk-
ter. Produksjon av karbon- og stensilpapir
grupperes under 3909 Annen industriproduk-
sjon. bestrykning og impregnering ellers av
innkjøpt papir og papp grupperes under 3419
Produksjon av papir- og pappvarer ellers.

34115 Produksjon av trefiberplater
Produksjon av trefiberplater, også impregnerte
eller behandlet på annen måte.
Produksjon av plater av tre og sagflis
grupperes under 33110 Produksjon av andre
bygningsmaterialer. Produksjon av sponplater
grupperes under 33112 Produksjon av sponplater.

3412 	 Produksjon av papir - og pappemballasje
Produksjon av esker, sekker, poser og annen
emballasje av papir eller papp.

342
	

GRAFISK PRODUKSJON OG FORLAGSVIRKSOMHET

3421
	

Grafisk produksjon

34211 Trykning av bøker, ukeblader og tidsskrifter

3419 	 Produksjon av papir - og pappvarer ellers
Bestrykning og impregnering av innkjøpt
papir og papp ikke nevnt annet sted.
Produksjon av tapet, brevpapir og konvolut-
ter, duker og servietter, lommetOrklær og håndklær,
toalettpapir, kopper og tallerkener, sigarett-
papir, etiketter og andre artikler av papir
og papp ikke nevnt annet sted.
Produksjon av trykt brevpapir og konvolutter
grupperes under 34212 Annen trykning.
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34212 Annen trykning
Trykning av forretningstrykksaker, aviser,
billetter, etiketter, kart, sedler og
trykning ikke nevnt annet sted.
Trykning av aviser kombinert med avisfor-
legging grupperes under 34221 Forlegging
av aviser.

34213 Bokbinding
Innbinding av bøker og annet arbeid i til-
knytning til bokbinding, som bronsering,
forgylling og kanting. Linjering av papir
og produksjon av protokoller og skrivebøker.

34219 Annen grafisk produksjon
Produksjon av klisjéer. Tjenester i til-
knytning til trykning, som setting, graver-
ing og etsing av stål- eller kopperplater,
tresnitt, fotogravyr og stereotypi.

3422 	 Forlagsvirksomhet

34221 Forlegging av aviser
Her grupperes også trykning av aviser kom-
binert med avisforlegging.

34222 Forlegging av bøker

34223 Forlegging av tidsskrifter og ukeblader

34229 Annen forlagsvirksomhet
Forlegging av trykksaker ikke nevnt annet
sted, som kart, noter, kalendere, reproduk-
sjoner og prospektkort.

35 	 PRODUKSJON AV KJEMISKE PRODUKTER, MINERAL-
OLJE-, KULL-, GUMMI- OG PLASTPRODUKTER

351 	 PRODUKSJON AV KJEMISKE RÅVARER

3511 	 Produksjon av kjemiske grunnstoffer og for-
bindelser, unntatt kunstgjødsel

35111 Produksjon av karbider
Produksjon av kalsiumkarbid, silisiumkarbid,
cyanamid og dicyandiamid.

35119 Annen produksjon av kjemiske grunnstoffer
og forbindelser

Produksjon av kjemiske grunnstoffer som
klor, fluor, jod, kullstoff, hydrogen,
oksygen og edelgasser, uorganiske syrer
og oksygenforbindelser av ikke-metaller
som saltsyre, svovelsyre, kullsyre og
kullsyreis; ammoniakk og andre uorganiske
baser; oksyder, hydroksyder og peroksyder
av metall; klorider, sulfater, nitrater,
karbonater og andre metallsalter og per-
salter av uorganiske syrer; isotoper og
deres uorganiske eller organiske forbind-
elser; metanol og andre alkoholer; alde-
hyder, kjemisk definerte fettsyrer og andre
organiske syrer, urea til teknisk bruk,
garvestoffer, pigmenter og andre farge-
stoffer, trekull og tretjære og andre
kjemiske grunnstoffer og forbindelser ikke
nevnt annet sted.
Produksjon av etylalkohol framstilt av
poteter grupperes under 3131 Produksjon av
brennevin og vin. Produksjon av trekull
og tretj6ere i skogen grupperes under 1212
Innsamling av ville vekster. Produksjon
av silicium grupperes under 37102 Produk-
sjon av ferrolegeringer.

3512 	 Produksjon av kunstgjødsel og plantevern-
midler
Produksjon av nitrogengjødsel, herunder
gjOdselurea, fosfatgjødsel, kaligjødsel og
annen kunstgjødsel. Produksjon av ugras-
og insektdrepende midler.

Produksjon av urea til teknisk bruk grupperes
under 35119 Annen produksjon av kjemiske
grunnstoffer og forbindelser.

3513 	 Produksjon av basisplast og kunstfibrer
Produksjon av basisplast (ubearbeidd plast),
kunstharpiks og kunstige og syntetiske
tekstilfibrer.
Produksjon av glassfiber grupperes under
362 Produksjon av glass og glassvarer.
Spinning av syntetiske tekstilfibrer grupperes
under 32111 Produksjon av garn. Produksjon
av plastvarer grupperes under 3560 Produksjon
av plastvarer.

352	 PRODUKSJON AV KJEMISK-TEKNISKE PRODUKTER

3521 	 Produksjon av maling og lakk
Produksjon av maling, lakk, beis, blandede
oppløsnings- og fortynningsmidler, kitt og
andre fyllings- og tetningsmidler.
Produksjon av trykkfarger grupperes under
35299 Annen produksjon av kjemisk-tekniske
produkter. Produksjon av mineralterpentin
(white spirit) grupperes under 353 Raffineri-
ing av jordolje.

3522 	 Produksjon av farmasøytiske produkter
Produksjon av sulfapreparater, antibiotika,
vaksiner, sera, plasma, vitaminpreparater
og andre farmasøytiske produkter.

3523 	 Produksjon av vaskemidler og toalettprepa-
rater

35231 Produksjon av vaskemidler
Produksjon av såpe, vaskepulver og andre
vaske- og rengjøringsmidler.
Produksjon av organiske overflateaktive
stoffer som består av enkeltstoffer, grupperes
under 35119 Annen produksjon av kjemiske
grunnstoffer og forbindelser.

35232 Produksjon av toalettpreparater
Produksjon av parfymer, hudpleiepreparater,
tannkrem, hårpleiepreparater, barberkrem og
andre toalettpreparater.

3529 	 Produksjon av kjemisk-tekniske produkter
ellers

35291 Produksjon av sprengstoff og ammunisjon
Produksjon av krutt, dynamitt og annet spreng-
stoff, tennmidler og pyrotekniske artikler.
Produksjon av ammunisjon.

35299 Annen produksjon av kjemisk-tekniske
produkter

Produksjon av lys, fyrstikker, impregnerings-
og appreteringsmidler, desinfeksjonsmidler .,
rense-, pusse- og polérmidler, lim, trykk-
farger, blekk og tusj, lysømfintlig film og
papir, plaster, eteriske oljer og andre
kjemisk-tekniske produkter ikke nevnt annet
sted.

353 	 RAFFINERING AV JORDOLJE

Raffinering av jordolje til bensin, mineral-
terpentin, petroleum, motorbrenseloljer,
fyringsoljer, smøreoljer og smørefett.

354
	

PRODUKSJON AV JORDOLJE- OG KULLPRODUKTER

3540
	

Produksjon av jordolje - og kullprodukter

35401 Produksjon av tjære- og asfaltpapp

35409 Annen produksjon av jordolje- og kull-
produkter

Produksjon av koks, briketter og annet fast
brensel av innkjøpt kull. Regenerering av



25

smøreoljer og produksjon av blandede smøre-
oljer og smørefett av innkjøpte materialer.
Produksjon av mineralsk tjære, elektrode-
masse, asfaltblandinger og andre jordolje-
og kullprodukter.
Brikettering av kull i tilknytning til
bergverksdrift grupperes under 21 Bryting
av kull. Produksjon av koks i gassverk
grupperes under 4102 Gassforsyning.

PRODUKSJON OG REPARASJON AV GUMMIPRODUKTER

Produksjon og reparasjon av gummiprodukter

Produksjon av gummiprodukter
Produksjon av dekk, ringer, slanger, felg-
bånd, gummierte tekstilstoffer, fottøy,
hansker, leketøy, matter, drivreimer,
maskinpakninger og andre produkter av
vulkanisert bløtgummi ikke nevnt annet
sted. Regenerering av gummi.

35502 Reparasjon av gummiprodukter
Vulkanisering og reparasjon av dekk,
slanger, fottøy og andre varer av gummi.

356	 PRODUKSJON AV PLASTVARER

3560 	 Produksjon av plastvarer

35601 Produksjon av plast-halvfabrikata
Produksjon av plater, duk, folier, bånd,
monofilamenter, slanger, rør, stenger og
profiler av plast.

35602 Produksjon av plastemballasje
Produksjon av poser, spann, flasker, kasser,
bokser, esker, tarmer og annen emballasje
av plast. Produksjon av kapsler, korker,
lokk og annet emballasjetilbehør av plast.

35609 Annen produksjon av plastvarer
Produksjon av ustoppede møbler, madrasser,
husholdningsartikler, sanitær- og toalett-
artikler, pyntegjenstander, leketøy, fot-
tøy, golvbelegg, isolasjonsmaterialer,
maskindeler og andre artikler av plast
ikke nevnt annet sted.
Produksjon av duker, gardiner og andre
utstyrsvarer av plast grupperes under
32121 Søm av utstyrsvarer. Produksjon av
reiseeffekter av plast grupperes under
3233 Produksjon av reiseeffekter. Produk-
sjon av båter av plast grupperes under
38412 Bygging av båter. Produksjon av
sportsartikler av innkjøpte deler av
plast grupperes under 3903 Produksjon av
sportsartikler. Produksjon av leketøy
av innkjøpte deler av plast grupperes
under 3909 Annen industriproduksjon.

36 	 PRODUKSJON AV MINERALSKE PRODUKTER

Produksjon av ikke-metalliske mineralske
produkter, unntatt produkter av jordolje og
kull.

361	 PRODUKSJON AV KERAMISKE PRODUKTER

Produksjon av elektroteknisk porselen,
sanitærutstyr, servise og andre hushold-
ningsartikler, dekorasjonsgjenstander,
blomsterpotter og  andre varer av porselen
og annet keramisk materiale.
Produksjon av teglvarertil bygge- .og
anleggsvirksomhet grupperes under 3691
Produksjon av tegivarer..

362	 PRODUKSJON AV GLASS OG GLASSVARER

Produksjon av vindusglass, flasker og annen
glassemballasje, husholdningsartikler, dekora-
sjonsgjenstander, belysningsartikler, speil
og andre varer av glass. Produksjon av glass-
fiber.
Sliping av optiske "linser grupperes under
3852 Produksjon av fotoartikler cg optiske
artikler.

369	 PRODUKSJON AV MINERALSKE PRODUKTER ELLERS

3691 	 Produksjon av teglvarer
Produksjon av murstein, takstein, rør, renner,
fliser og andre teglvarer for bygge- og an-
leggsvirksomhet.

3692 	 Produksjon av sement og kalk
Produksjon av sement og av lesket, ulesket
og hydraulisk kalk.
Maling av kalkstein grupperes under 36991
Steinbearbeiding.

3699 	 Produksjon av jord- og steinvarer ellers

36991 Steinbearbeiding
Produksjon av bearbeidd bygnings-, anleggs-
og monumentstein. Knusing og maling av
stein og mineraler.
Steinbearbeiding I tl:lknytning til bryting
grupperes under 2901 2)Tting og utvinning av
stein, grus og sand.

36992 Produksjon av betong
Produksjon av ferdigblandet betong.

36993 Produksjon av betongvarer
Støping av produkter av betong og lettbetong
som rør, veggelementer, bjelker, plater,
blokker og takstein.

36999 Annen produksjon av jord- og steinvarer
Produksjon av møllesteiner og slipesteiner,
slipestoffer, mineralsk ull, gipsprodukter,
eternitt og andre asbestprodukter og andre
varer av stein eller mineralske stoffer ikke
nevnt annet sted.

37
	

PRODUKSJON AV METALLER

371
	

PRODUKSJON AV JERN, STAL OG FERROLEGERINGER

3710
	

Produksjon av ,ern, stål og ferrolegeringer

37101 Produksjon av jern og stål
Produksjon av jern og stål, medregnet alle
prosesser fra reduksjon i smelteovn til
valsing og trekking av halvfabrikater som
plater, bånd, rør, skinner, stenger cg tråd.
Produksjon av tråd av jern eller stål av inn-
kjøpte materialer, også med overdra2,men ikke
isolert for elektrisk bruk, grupperes under
38192 Produksjon a) metallduk, -tråd, spiker
og skruer.

37102 Produksjon av ferrolegeringer
Produksjon av ferrosilisium, ferromangan,
ferrokrom og andre ferrolegeringer. Produk-
sjon av silisium.

37103 Støping av jern og stål

372	 PRODUKSJON AV IKKE -JERNHOLDIGE METALLER

3720 	 Produksjon av ikke - jernholdige metaller

37201 Produksjon av primær aluminium
Produksjon av ubearbeidd aluminium, ulegert
og legert.

355

3550

35501
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37202 Produksjon av andre ikke-jernholdige
metaller

Produksjon av metaller av malm og metall-
skrap. Omsmelting og raffinering av inn-
kjOpt råmetall. Produksjon av metall-
legeringer.

37203 Valsing av ikke-jernholdige metaller
Valsing og trekking av ikke-jernholdige
metaller til halvfabrikater, som plater,
bånd, rOr, stenger og tråd.
Produksjon av tråd av ikke-jernholdige
innkjøpte metaller, også med overdrag, men
ikke isolert for elektrisk bruk, grupperes
under 38192 Produksjon av metanduk, -tråd,
spiker og skruer.

37204 Støping av ikke-jernholdige metaller
Presstøping grupperes ikke her, men etter
produktets art.

38
	

PRODUKSJON AV VERKSTEDPRODUKTER

381
	

PRODUKSJON AV METALLVARER

3811
	

Produksjon av husholdningsartikler, hånd-
verktøy, låser og beslag

38111 Produksjon av husholdningsartikler
Produksjon av skjeer, gafler, kniver, koke-
kar, kjOkkenredskaper og andre hushold-
ningsartikler.
Støping av husholdningsartikler grupperes
under 37103 Støping co) jern og stål, eller
37204 Støping av ikke-jernholdige metaller.
Produksjon av husholdningsartikler av sølv
eller uedelt metall plettert med sølv
grupperes under 3901 Produksjon av gull- og

38112 Produksjon av håndverktOy, låser og beslag
Produksjon av spader, hakker, Okser, sager,
tenger, skrunOkler, hamrer, bor og annet
håndverktøy. Produksjon av hånddrevne
plenklippere. Produksjon av låser, knagger
og beslag.
Produksjon av maski-nverktøy grupperes under
382 Produksjon av maskiner.

3812 	 Produksjon av møbler av metall
Produksjon av ustoppede mObler og fast inn-
redning hovedsakelig av metall.
Produksjon av stoppede møbler med ramme av
metall grupperes under 3321 Produksjon av
møbler.

3813 	 Produksjon av metallkonstruksjoner
Produksjon av bruer og bruseksjoner, mon-
teringsferdige hus, veggelementer, dører,
vinduer og andre bygningskonstruksjoner,
master og andre metallkonstruksjoner.
Produksjon av stasjonære tanker, cisterner
og trykkbeholdere for komprimerte gasser.

3819 	 Produksjon av metallvarer ellers
Produksjon av deler til maskiner og
apparater grupperes under 082 Produksjon
av maskiner eller 383 Produksjon av elek-
triske apparater og materiell. Produksjon
av deler til transportmidler grupperes
under 384 Produksjon av transportmidler.

38191 Produksjon av metallemballasje
Produksjon av fat, spann, bokser, esker,
tuber og annen emballasje av metall.
Produksjon av flaskekapsler, crown corks,
skrukorker, skrulokk og annet emballasje-
tilbehør av metall.
Produksjon av stasjonere tanker, cisterner

og trykkbeholdere for komprimert gass grup-
peres under 3813 Produksjon av metallkon-
struksjoner.

38192 Produksjon av metallduk,-trid, spiker og
skruer

Produksjon av duk, netting, kabler, tråd,
spiker, stifter, kroker, bolter, muttere og
skruer.
Produksjon av tråd og kabel isolert for elek-
trisk bruk grupperes under 38391 Produksjon
av elektrisk kabel og ledning.

38193 Produksjon av belysningsutstyr
Produksjon av taklamper, vegglamper, Ipord -

lamper, stålamper og annet belysningsutstyr
av . metall.

38194 Produksjon av rOrarmatur
Produksjon av rOrdeler (fittings). Produk-
sjon av kraner, ventiler Og liknende til-
behør til rør, kjeler og tanker.
Støping av rørdeler grupperes under 37103
Støping av jern og stål, eller 37204 Støping
av ikke-jernholdige metaZler -

38199 Produksjon av andre metallvarer
Produksjon av kjeder og kjettinger, ankere
og dregger, fjærer, kaminer, ovner og kom-
fyrer, benkebeslag, badekar og andre sani-
tærartikler, postkasser, medisinskap, penge-
skap, hestesko, stålull, binders og andre
varer av metall ikke nevnt annet sted.
Smier med uspesifisert produksjon. Forkrom-
ming, fornikling, galvanisering, emaljering,
lakkering 0.1.
Billakkering grupperes under 9513 Reparasjon
av motorkjøretøyer.

382 	 PRODUKSJON AV MASKINER

Produksjon av deler 'som utelukkende eller
hovedsakelig kan anvendes til bestemte ma-
skiner og apparater grupperes samenenmed
produksjon av vedkommende, maskin eller,
apparat. Produksjon ap deler, .f.eks. ven-
tiler, kulelagre, tannhjul og reimskiver,
som kan anvendes til ulike slagsmaSkiner
og apparater, grupperes under 38299 Produk-
sjon av andre maskiner.

3821 	 Produksjon .av kraftmaskiner Og motorer
Produksjon av turbiner, dampmaSkiner, for-
brenningsmotorer og andre kraftmaSkiner.
Produksjon av komplette maskiner SOM produ-
serer eller omformer elektrisk strøm grup-
peres under 3831 Produksjon, av el-motorer og
materiell for el-produksjon.  Produksjon av
kraftmaskiner Og Motorer til en bestemt type
transportmidler grupperes under 384 Produk-
sjon av transportmidler.

3822 	 Produksjon av jordbruksmaskiner
Produksjon av landbrukstraktorer og -til-
hengere, maskiner og apparater for jordbe-
arbeiding, såing, gjødsling og innhøsting
og maskiner og apparater for husdyrhold.
Produksjon av håndredskaper grupperes under
38112 Produksjon av håndverktøy, låser og
beslag.

3823 	 Produksjon av maskiner for tre- og metall-
bearbeiding
Produksjon av maskiner for barking, saging,
høvling og annen bearbeiding av tre. Produk-
sjon av maskiner for støping, smiing, vals-
ing, trekking, stansing, sliping, boring,
sveising og annen bearbeiding av metall.
Produksjon av maskiner for framstilling av
papirmasse grupperes under 3824 Produksjon
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av industrimaskiner ellers. Produksjon av
elektrisk sveiseutstyr grupperes under 3831
Produksjon av el-motorer og materiell for el-
produksjon. Produksjon av ikke-motordrevet
håndverktøy for tre- og metallbearbeiding
grupperes under 38112 Produksjon av hånd-
verktøy, Zaser og beslag.

3824 	 Produksjon av industrimaskiner ellers

38241 Produksjon av oljerigger
Produksjon og reparasjon av boreskip, bore-
plattformer, produksjonsplattformer og deler
til disse. Innredningsarbeid, rørleggervirk-
somhet, elektrisk installasjonsvirksomhet,
malervirksomhet o.l. på oljerigger.

38249 Produksjon av andre industrimaskiner
Produksjon av maskiner til bergverksdrift og
bygge- og anleggsvirksomhet unntatt olje-
rigger. Produksjon av industrimaskiner- og
apparater ikke nevnt annet sted.
Produksjon av heise- og løfteapparater,
kraner og transportbånd grupperes under
38299 Produksjon av andre maskiner.

3825 	 Produksjon av kontormaskiner
Produksjon av skrivemaskiner, mangfoldiggjør-
ingsmaskiner, regnemaskiner, bokholderimas-
kimer, kassakontrollapparater, hullkortmas-
kimer, maskiner og utstyr ellers for elektro-
nisk databehandling og andre maskiner og appa-
rater til kontorbruk. Produksjon av vekter.
Produksjon av vekter til laboratoriebruk grup-
peres under 3851 Produksjon av tekniske og vi-
tenskapelige instrumenter ikke nevnt annet sted.

3829 	 Produksjon av maskiner ellers

38291 Produksjon av husholdningsmaskiner
Produksjon av kjøle- og fryseskap, elektriske
komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og
symaskiner.
Produksjon av kjokkenrrdksere, støvsugere,
bonemaskiner, strykemaskiner og liknende mas-
kiner grupperes under 3833 Produksjon av
elektriske husholdningsmaskiner.

38292 Reparasjon av maskiner
Reparasjon av alle slags maskiner som hører
inn under næringshovedgruppe 382, unntatt
oljerigger og husholdningsmaskiner.
Reparasjon av husholdningsmaskiner grupperes
under 9512 Reparasjon av husholdningsappa-
rater. Reparasjon av oljerigger grupperes
under 38241 Produksjon av oljerigger.

38299 Produksjon av andre maskiner
Produksjon av pumper, kompressorer, luft-
kondisjonerings- og ventilasjonsmaskineri,
brannslukningsapparater, heise- og løfte-
apparater, kraner, heiser, rulletrapper,
industritraktorer, håndskytevåpen og artil-
leri, salgs- og spilleautomater, vaskeri-
og rensemaskiner, pakkemaskiner og andre
maskiner og apparater ikke nevnt annet sted.

383 	 PRODUKSJON AV ELEKTRISKE APPARATER OG
MATERIELL

3831 	 Produksjon av el-motorer og materiell for
el-produksjon
Produksjon av elektromotorer, generatorer og
generatoraggregater, omformere, likerettere,
transformatorer, induktorer, brytere, relé-
er, kontrolltavler og annet utstyr for om-
forming og fordeling av elektrisitet.
Produksjon av utstyr for elektrisk styring,
motorstartere, elektromagnetiske koplinger
og brenser og elektriske sveiseapparater.
Produksjon av turbiner grupperes under 3821
Produksjon av kraftmaskiner og motorer.

Produksjon av elektrisk kabel c) ledning
grupperes under 38391 Produksjon av elek-
trisk kabel og ledning. Produksjon av elek-
trisk installasjonsmateriell grupperes under
38399 Annen produksjon av elektriske appa-
rater og materiell.

3832 	 Produksjon av signal=, radio- og annet tele-
materiell
Produksjon av sendere og mottakere for radio
og televisjon; mikrofon og høyttalere; elek-
triske apparater for linjetelefoni og -tele-
grafi; grammofoner, diktafoner og andre appa-
rater for opptak og gjengivelse av lyd; gram-
mofonplater og liknende lydopptak; elektro-
niske styremaskiner for skip og industri; ra-
dionavigasjonsapparater og radiofjernstyre-
apparater; ekkolodd og asdicapparater; rønt-
genapparater og elektroterapeutiske apparater.
Produksjon av elektroniske databearbeidings-
maskiner grupperes under 3825 Produksjon av
kontormaskiner. Reparasjon av radio- og annet
telemateriell for bruk i husholdninger grup-
peres under 9512 Reparasjon av husholdnings-
apparater.

3833 	 Produksjon av elektriske husholdningsapparater
Produksjon av elektriske griller, brødristere,
kakejern, hurtigkokere, kjøkkenmiksere,
strykejern og strykemaskiner, vifter, støv-
sugere, bonemaskiner, hårtørkere, barbermask-
iner, hårklippemaskiner, varmeovner, varmt-
vannsbeholdere og -beredere.
Produksjon av kjole- og fryseskap, elektriske
komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og
symaskiner grupperes under 38291 Produksjon
av husholdningsmaskiner. Reparasjon av elek-
triske husholdningsapparater grupperes under
9512 Reparasjon av husholdningsapparater.

3839 	 Produksjon av elektriske apparater og
materiell ellers

38391 Produksjon av elektrisk kabel og ledning
Produksjon av jord- og sjøkabel og annen
isolert kabel og ledning.
Produksjon av uisolert kabel og ledning
grupperes under 38192 Produksjon av metan-
duk, -tråd, spiker og skruer.

38399 Annen produksjon av elektriske apparater og
materiell

Produksjon av galvaniske elementer, akkumu-
latorer og batterier, glødelamper, lysstoff-
lamper og andre lamper, lampeholdere, fjær-
brytere, stikk-kontakter og annet elektrisk
installasjonsmateriell, isolatorer og isola-
sjonsmateriell; elektriske loddebolter;
elektriske gjerdeapparater og annet elek-
trisk materiell ikke nevnt annet sted.
Produksjon av isolatorer av porselen grupperes
under 361 Produksjon av keramiske produkter.
Produksjon av isolatorer av glass grupperes
under 362 Produksjon av glass og glassvarer.
Produksjon av elektriske måleinstrumenter
grupperes under 3851 Produksjon av tekniske
og vitenskapelige instrumenter ikke nevnt
ellers.

384 	 PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER

3841 	 Bygging av fartøyer

38411 Bygging av skip
Bygging og reparasjon av fartøyer 100 br.tonn
og over. Krigsfartøyer tas med her uansett
størrelse. Innredningsarbeid, rørlegger-
virksomhet, elektrisk installasjonsvirksom-
het, malervirksomhet, rensing av skipstanker
o.l. om bord på fartøyer 100 br.tonn og over.
Produksjon og reparasjon av oljerigger grup-
peres under 38241 Produksjon av oljerigger.
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38412 Bygging av båter
Bygging og reparasjon av fartøyer under
100 br.tonn.
Produksjon av båter av gummi grupperes
under 35501 Produksjon av gummiprodukter.

38413 Produksjon av skips- og båtmotorer
Produksjon av framdriftsmotorer og andre
motorer for skip og båter, tilbehør og
deler til motorer. Produksjon av stasjonære
motorer.

38414 Produksjon av spesialdeler for skip og båter
Produksjon av laste- og losseapparater,
ankerspill, styreapparater og spesialdeler
som propeller, rorrammer, propellrammer,
for- og akterstevner og lukedeksler. Skips-
opphogging.
Produksjon av kommunikasjons- og naviga-
sjonsutstyr grupperes under 3832 Produksjon
av signal-, radio- og annet telemateriell.
Produksjon av skipspumper grupperes under
38299 Produksjon av andre maskiner.

3842 	 Produksjon og reparasjon av jernbane- og
sporvognmateriell

38421 Produksjon av jernbane- og sporvogn-
materiell

Produksjon av lokomotiver, jernbanevogner,
sporvogner og andre skinnevogner og
spesialdeler til disse.
Produksjon av elektrisk signalutstyr grup-
peres under 3832 Produksjon av signal-,
radio- og annet telemateriell.

38422 Reparasjon av jernbane- og sporvogn-
materiell

Reparasjon av lokomotiver, jernbanevogner,
sporvogner og andre skinnevogner.

3843 	 Produksjon av motorkjøretøyer, unntatt
motorsykler
Produksjon av personbiler, busser, laste-
biler, motorsleder og andre motorkjøre-
tøyer, unntatt motorsykler. Produksjon
av karosserier, lasteplan, førerhus, til-
hengere og campingvogner. Produksjon av
deler og tilbehør som chassiser, motorer
og motordeler, bremser, clutcher, aksler
og hjul. Bilopphogging.
Produksjon av landbrukstraktorer og
maskiner for bygge- og anleggsvirksomhet
og bergverksdrift grupperes under 332
Produksjon av maskiner. Reparasjon av
motorkjøretøyer grupperes under 9513
Reparasjon av motorkjøretøyer. Produk-
sjon av elektrisk materiell for motor-
kjøretøyer grupperes under 383 Produk-
sjon av elektriske apparater og materiell.
Bilsalmakere grupperes under 3321 Produk-
sjon av møbler.

3844 	 Produksjon av motorsykler og sykler
Produksjon av motorsykler, scootere,
mopeder, tråsykler og deler til disse.
Produksjon av sparke-, trehjuls- og liknende
lekesykler for barn grupperes under 3909
Annen industriproduksjon. Reparasjon av
motorsykler grupperes under 9513 Reparasjon
av motorkjøretøyer. Reparasjoner av trå-
sykler grupperes under 9519 Reparasjons-
virksomhet ellers.

3845 	 Produksjon av fly
Produksjon av fly, flymotorer og andre
spesialdeler til fly.
Produksjon av elektrisk materiell for fly
grupperes under 383 Produksjon av elektriske
apparater og materiell. Produksjon av
måleinstrumenter grupperes under 3851 Pro-
duksjon av tekniske og vitenskapelige in-
strumenter ikke nevnt ellers.

3849 	 Produksjon av transportmidler ellers
Produksjon av hestekjøretøyer, trillebører,
barnevogner, handlevogner og andre transport-
midler ikke nevnt annet sted.
Produksjon av campingvogner og andre bil -til-
hengere grupperes under 3843 Produksjon av
motorkjøretøyer, unntatt motorsykler. Pro-
duksjon av tilhengere til landbrukstraktorer
grupperes under 3822 Produksjon av jordbruks-
maskiner.

385	 PRODUKSJON AV TEKNISKE OG VITENSKAPELIGE IN-
STRUMENTER, FOTOARTIKLER OG OPTISKE ARTIKLER

3851 	 Produksjon av tekniske og vitenskapelige in-
strumenter ikke nevnt ellers
Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter,
vitenskapelige instrumenter, medisinske in-
strumenter og tannlegeinstrumenter. Produksjon
av ortopediske artikler og proteser. Produksjon.
av vekter til laboratoriebruk.
Produksjon av røntgenapparater, elektro-tera-
peutiske apparater, radarapparater, ekkolodd
og asdicapparater grupperes under 3832 Produk-
sjon av signal-, radio- og annet telematerien.

3852 	 Produksjon av fotoartikler og optiske artikler

Produksjon av fotografisk materiell, foto-
kopieringsutstyr, linser og optiske instru-
menter av alle slag.
Produksjon av lysømfintlig film, plater og
papir er gruppert under 35299 Annen produk-
sjon av kjemisk-tekniske produkter. Repara-
sjon av fotoartikler og optiske artikler til
personlig bruk grupperes under 9519 Repara-
sjonsvirksomhet ellers.

39
	

INDUSTRIPRODUKSJON ELLERS

390
	

INDUSTRIPRODUKSJON ELLERS

3901
	

Produksjon av gull - og sølvvarer
Produksjon av smykker av edle metaller, edle
eller halvedle steiner og perler. Produksjon
av husholdningsartikler og dekorasjonsgjen-
stander av gull, sølv eller uedelt metall
plettert med sølv. Sliping og polering av
edle og halvedle steiner. Produksjon av
mynter og medaljer av edelt metall.

3902 	 Produksjon av musikkinstrumenter
Produksjon av musikkinstrumenter som orgler,
pianoer, strengeinstrumenter, blåseinstru-
menter og slaginstrumenter.
Produksjon av båndopptakere, platespillere
og grammofonplater grupperes under 3832
Produksjon av signal-, radio- og annet tele-
materien. Reparasjon av musikkinstrumenter
grupperes under 9519 Reparasjonsvirksomhet
ellers.

3903 	 Produksjon av sportsartikler
Produksjon av ski, skistaver og bindinger,
skøyter, kjelker, sportsfiskeutstyr, gymna-

stikk- og turnapparater og andre sportsartik-
ler.
Produksjon av sportsartikler av gurrni grupper-
es under 35501 Produksjon av gummippodukter.
Produksjon av sportsartikler av plast grup-
peres under 35609 Annen produksjon av plast-
varer. Produksjon av skotøy, kler, rygg-
sekker og andre sydde artikler ellers til
sports- og idrettsbruk grupperes under 32
Produksjon av tekstilvarer, bekledningsvarer,
ler og lærvarer. Produksjon av skytevåpen
grupperes under 38299 Produksjon av andre
maskiner.

3909 	 Annen industriproduksjon
Produksjon av leker, blyanter, penner, kar-
bonpapir, stensilpapir, bijouterivarer, mote-
artikler, parykker, knapper, lampeskjermer,
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piper, paraplyer, stokker, koster, børster,
reklameskilt, stempler, sjabloner og andre
produkter ikke nevnt annet sted.
Produksjon av leker av gummi grupperes
under 35501 Produksjon av gummiprodukter.
Produksjon av leker av plast grupperes
under 35609 Annen produksjon av plastvarer.

4 KRAFT- OG VANNFORSYNING

Innenfor denne næringen omfatter be-
driftsbegrepet både selve produksjonsvirk-
somheten (kraftstasjon, gassverk mv.) og
fordelingen av kraft og vann, inklusive
transformering og pumping mv., uten hensyn
til om fordelingsanlegget strekker seg over
flere kommuner. Elektrisitetsverk som for-
syner foretakets egen industrivirksomhet,
skilles ut som særskilt bedrift dersom
kraftverket har en kapasitet på minst
500 kW.

Avgrensing mot andre næringer:
Utvinning av naturgass grupperes under

2 Bergverksdrift, mens fordeling av natur-
gass til de endelige forbrukere gjennom
ledningsnett hører inn under 4102 Gassfor-
syning. Produksjon av acetylengass, hydro-
gen, oksygen, nitrogen og edelgasser grup-
peres under 3 Industri.

Tapping av kildevann o.l. på flasker,
kartong eller annen detaljemballasje grup-
peres under 3 Industri.

41 	 ELEKTRISITETS - , GASS- OG DAMPFORSYNING

410	 ELEKTRISITETS - , GASS- OG DAMPFORSYNING

4101 	 Elektrisitetsforsyning
Produksjon, transformering, overfOring og
fordeling av elektrisk kraft.

4102 	 Gassforsyning
Produksjon av gass og fordeling av gass
gjennom ledningsnett.

4103 	 Damp- og varmtvannsforsyning
Produksjon og fordeling av damp og varmt
vann.

42 	 VANNFORSYNING

Oppsamling, rensing og fordeling av vann.
Drift av vanningsanlegg grupperes under
1120 Tjenester i tilknytning til jordbruk.

5 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

Bygge- og anleggsvirksomhet omfatter all
virksomhet som direkte er knyttet til opp-
føring, forandring, vedlikehold (bortsett
fra daglig stell og pass) og riving av byg-
ninger og til bygging og reparasjon av an-
legg.

Bedriftsbegrepet i denne næringen om-
fatter som hovedregel all bygge- og an-
leggsvirksomhet som et foretak driver, uten
hensyn til om virksomheten foregår på for-
skjellige steder i landet. Virksomheten
skal bare deles i flere bedrifter dersom
det er opprettet permanente avdelingskon-
torer for administrasjon av bygge- og an-
leggsarbeidet innenfor geografisk avgren-
sede områder eller foretaket driver både
byggevirksomhet og anleggsvirksomhet i så

stort omfang at hver virksomhet hOrer til de
stOrre innen vedkommende nmringshovedgruppe.
Bygge- og anleggsarbeid som industriforetak
mv. utfører på egne bygg og anlegg med fore-
takets egne arbeidere, skilles bare ut som
egen bedrift og grupperes under bygge- og an-
leggsvirksomhet dersom det kan gis særskilte
oppgaver for denne virksomheten.

Avgrensing mot andre næringer:
Utgraving av gruvesjakter mv. og boring

etter olje og naturgass grupperes under
2 Bergverksdrift dersom arbeidet utfOres for
egen regning, men under 502 Anleggsvirksomhet
når virksomheten skjer på kontraktbasis for
andre.

Produksjon av monteringsferdige hus,
hytter, garasjer mv. for oppfOring på et
annet sted enn produksjonsstedet regnes som
industri, mens montering mv. på byggestedet
grupperes under byggevirksomhet.

50 	 BYGGE - OG ANLEGGSVIRKSOMHET

501 	 BYGGEVIRKSOMHET

5011 	 Oppføring av bygninger
Støping, muring, tømring, montering og annet
arbeid i samband med oppfOring og reparasjon
av bygningers bærende konstruksjoner, vegger,
tak og golv.
Utgraving av tomter som so2rskilt virksomhet
grupperes under 5022 Graving, sprengning og
annet grunnarbeid. Produksjon av ferdighus
av tre grupperes under 33113 Produksjon av
monteringsferdige trehus. Produksjon av
ferdighus av metall grupperes under 3823 Pro-
duksjon av metallkonstruksjoner. Arkitekt-
og teknisk konsulentvirksomhet grupperes
under 8324 Teknisk jenesteyting.

5012 	 Innrednings- og installasjonsarbeid
Innredningsarbeid, elektrisk installasjons-
arbeid, maler- og tapetsererarbeid, Hikken-
slagerarbeid og liknende om bord i skip grup-
peres under 38411 Bygging av skip.

50121 Blikkenslagerarbeid

50122 ROrleggerarbeid

50123 Elektrisk installasjonsarbeid

50124 Maler- og tapetsererarbeid

50125 Glassmesterarbeid

50129 Annet byggearbeid
Parkettlegging og -sliping, terrazzolegging,
linoleum- og flislegging, skumplastisolering,
sandblåsing og annet byggearbeid ikke nevnt
annet sted.

502	 ANLEGGSVIRKSOMHET

5021 	 Alminnelig anleggsvirksomhet
Bygging og reparasjon av anlegg som veier,
bruer, jernbanelinjer, taubaner, telekommu-
nikasjonsanlegg, flyplasser, havneanlegg,
bergrom, kraftanlegg, kraftoverfOringsanlegg,
vann- og kloakkanlegg og idrettsanlegg.
Bygging av idrettshaller grupperes under
5011 Oppføring av bygninger.

5022 	 Graving, sprengning og annet grunnarbeid
GrOftegraving, utgraving av tomter, jord-
planering, brønnboring, bygging av skogs-
bilveier og andre mindre anleggsarbeider
utfOrt som særskilt virksomhet.
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Utgraving av gruvesjakter utført som sær-
skilt virksomhet på kontraktbasis.
Grøfting av jord og skog grupperes under
henholdsvis 112 Tjenester i tilknytning til
jordbruk og 1211 Skogkultur.

5023 	 Oljeboring
Boring etter råolje og naturgass, legging av
rør og annen anleggsvirksomhet knyttet til
olje- og gassutvinning utført som særskilt
virksomhet på kontraktbasis.

6 VAREHANDEL, HOTELL- OG
RESTAURANTVIRKSOMHET

61 	 ENGROS- OG AGENTURHANDEL

ENGROSHANDEL

Engroshandel omfatter salg av innkjOpte
varer i eget navn og for egen regning og
kommisjonssalg, dvs. salg i eget navn,men
for andres regning, til videreforhandlere
og til gårdsbruk, industribedrifter, bygge-
og anleggsbedrifter og andre bedrifter som
nytter varene i sin næringsvirksomhet, her-
under skoler, offentlig administrasjon,
helse- og andre sosiale institusjoner mv.
Her grupperes også eksport av innkjOpte
varer, videresalg for egen regning av im-
porterte varer og salgs- og innkjøpslag i
jordbruk, skogbruk og fiske.

Industri- og andre produksjonsbedrifters
salg av egne produkter regnes som et natur-
lig ledd i produksjonsvirksomheten og grup-
peres sammen med denne eller som hjelpe-
avdeling. Dersom flere foretak har opp-
rettet et felles salgskontor med særskilt
bokfOring, skal salgskontoret regnes som
særskilt bedrift og grupperes under vare-
handel.

I engroshandel blir lokalt atskilte
enheter som selv foretar fakturering mv.,
regnet som særskilte bedrifter og gruppert
etter sin egen virksomhet, mens ordrekon-
torer, lager o.l. regnes som hjelpeavdel-
inger (jfr. tekstdelen, avsnitt 4.3).

Verksteder som drives i forbindelse med
salg av maskiner og som bare utfOrer klar-
gjøring, garanti- og servicereparasjoner,
regnes som et naturlig ledd i handelsvirk-
somhet og grupperes sammen med denne eller
som hjelpeavdeling. Dersom reparasjon m.v.
mot betaling utgjOr en forholdsvis stor
del av virksomheten, regnes verkstedet
som særskilt bedrift.

Ren ompakking av varer som utfres i
forbindelse med videresalg av varene,
regnes som et naturlig ledd i handelsvirk-
somheten og grupperes sammen med denne.
Ompakking som skjer i samband med tilset-
ting av andre stoffer (f.eks. konserver-
ingsmidler eller smaksstoffer) eller for-
tynning (f.eks. av saftkonsentrater),regnes
som industriproduksjon.

611 	 ENGROSHANDEL MED KONSUMVARER

6111 	 Engroshandel med nærings - og nytelsesmidler

61112 Engroshandel med smør, ost og egg

61113 Engroshandel med korn og mj01

61114 Engroshandel med kjOtt og kjøttvarer
Engroshandel med kjøtthermetikk grupperes
under 61112 Engroshandel med kolonialvarer.

61115 Engroshandel med fisk og fiskevarer
Engroshandel med fersk, saltet, tOrket, rykt
og fryst fisk, fiskemat og tran.
Engroshandel med fiskehermetikk og andre
fiskekonserver grupperes under 61111 Engros-
handel med kolonialvarer.

61116 Engroshandel med poteter, grOnnsaker og frukt
Engroshandel med konserver av frukt og grønn-
saker grupperes under 61111 Engroshandel med
kolonialvarer.

61119 Engroshandel med andre nærings- og nytelses-
midler

Engroshandel med tobakk, sjokolade, vin og
brennevin, 01 og mineralvann, bakervarer og
andre nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt
annet sted.

6112 	 Engroshandel med beklednings- og tekstil-
varer

61121 Engroshandel med skoty

61129 Engroshandel med andre beklednings- og tek-
stilvarer

Engroshandel med manufaktur- og utstyrsvarer,
konfeksjon, garn og trikotasje, motevarer,
broderiartikler, pelsvarer, hansker, para-
plyer og andre beklednings- og tekstilvarer,
tepper og andre boligtekstiler.
Engroshandel med tekstilfibrer og andre rå-
varer til beklednings- og tekstilindustri
grupperes under 61219 Engroshandel med andre
råvarer.

6113 	 Engroshandel med møbler og innbo

61131 Engroshandel med radio- og fjernsynsmottakere
Engroshandel med radio- og fjernsynsapparater,
platespillere, båndopptakere og hOyttalere.
Engroshandel med sendere og mottakere for
radiotelegrafi og -telefoni og sendere for
kringkasting og fjernsyn grupperes under
61239 Engroshandel med maskiner og utstyr
ikke nevnt annet sted.

61132 Engroshandel med husholdningsapparater og be-
lysningsutstyr

Engroshandel med komfyrer, kjOleskap og fryse-
bokser, kjOkkenmiksere, vaskemaskiner, varme-
ovner, støvsugere, barbermaskiner, sy- og
strikkemaskiner og andre husholdningsapparat-
er. Engroshandel med elektrisk belysnings-
utstyr og glOdelamper.

61139 Engroshandel med annet innbo
Engroshandel med alle slags mObler, husflids-
artikler, kjøkkenutstyr, glass og steintøy,
kunst og antikviteter og innbo ikke nevnt
annet sted.
Engroshandel med tepper og husflidstekstiler
grupperes under 61129 Engroshandel med andre
beklednings- og tekstilvarer.

6119 	 Engroshandel med konsumvarer ellers

61191 Engroshandel med sykepleie- og apotekervarer,
kosmetikk og toalettartikler.

Engroshandel med varer for sport og fritids-
sysler

Engroshandel med sportsutstyr, fotoartikler
og musikkinstrumenter.

61199 Engroshandel med andre konsumvarer
Engroshandel med kortevarer og leket0y, gull-
og sølvvarer, ur og optiske artikler, porte-
fOljevarer, vaske- og rengjOringsmidler og
konsumvarer ikke nevnt annet sted.

611-
613

61111 Engroshandel med kolonialvarer
Engroshandel med kaffe, te, kakao, krydderier,
gryn, margarin, hermetikk og konserver, 	 61192
sukker, saft og syltetøy og andre kolonial-
varer.
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Engroshandel med instrumenter og apparater
til medisinsk, kirurgisk, dental og veteri-
nær bruk grupperes under 61239 Engroshandel
med maskiner og utstyr ikke nevnt annet
sted.

612	 ENGROSHANDEL MED PRODUKSJONSMIDLER

6121 	 Engroshandel med råvarer

61211 Engroshandel med fOr, gjødning og såvarer

61212 Engroshandel med metaller og kjemikalier

61213 Engroshandel med jern og stål
Engroshandel med jern og stål i plater,
stenger, profiler mv., herunder bygnings-
stål.

61214 Engroshandel med papir
Engroshandel med papir og papp i plater,
ruller eller ark og varer av papir og papp
som emballasje, brevpapir, konvolutter,
protokoller, brevordnere og papirvarer som
hovedsakelig brukes i næringsvirksomhet.

61215 Engroshandel med råolje og naturgass

61219 Engroshandel med andre råvarer
Engroshandel med tømmer, levende dyr,
huder, skinn og lær, tekstilfibrer, skrap
og filler og råvarer ikke nevnt annet sted.

6122
	

Engroshandel med jernvarer og bygnings-
artikler

61221 Engroshandel med jernvarer
Engroshandel med beslagvarer, håndverktøy
og -redskap, spiker og trådstift og jern-
varer ikke nevnt annet sted.
Engroshandel med kjøkkenutstyr grupperes
under 61139 Engroshandel med annet innbo.

61222 Engroshandel med trelast og byggevarer av
tre

Engroshandel med trelast, trapper, dører,
vinduer, kjøkken- og garderobeinnredninger
og andre byggevarer av tre.
Engroshandel med trefiberplater, sponplater
og andre bygningsplater grupperes under
61229 Engroshandel med andre byggevarer.

61223 Engroshandel med rør- og sanitærartikler

61224 Engroshandel med maling og lakk

61229 Engroshandel med andre byggevarer
Engroshandel med sement, sement- og be-
tongvarer, teglvarer, skifer og annen byg-
ningsstein, trefiberplater, sponplater og
andre bygningsplater, bygningspapp, stein-
ull, glassvatt og annet isolasjonsmateriell,
golvbelegg, keramiske fliser, tapet, ovner
og kaminer og byggevarer ikke nevnt annet
sted.

6123 	 Engroshandel med maskiner og utstyr

61231 Engroshandel med maskiner og utstyr for
jord- og skogbruk

61232 Engroshandel med maskiner og utstyr for
bergverksdrift, industri og bygge- og
anleggsvirksomhet

61233 Engroshandel med maskiner og materiell for
kraftproduksjon og installasjon

61234 Engroshandel med skipsutstyr og fiske-
redskaper

61235 Engroshandel med maskiner og utstyr for
kontor og butikk

61239 Engroshandel med maskiner og utstyr ikke
nevnt annet sted

613 	 ENGROSHANDEL MED MOTORKJØRETØYER, BRENSEL OG
DRIVSTOFF

6131
	

Engroshandel med motorkjøretøyer
Engroshandel med biler, motorsykler, scootere,
bil- og motorsykkeldeler, rekvisita og bil-
gummi.

6132 	 Engroshandel med brensel og drivstoff
Engroshandel med kull, koks og ved, brensel-
oljer, bensin og smøreoljer.

614	 AGENTURHANDEL

Agenturhandel omfatter formidling av salg
for andre foretak ved å oppta ordrer eller
slutte salg i disse foretakenes navn.

6141 	 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler

6142 	 Agenturhandel med beklednings- og tekstil-
varer

6143 	 Agenturhandel med konsumvarer ellers

6149 	 Agenturhandel ellers

62 	 DETALJHANDEL

Detaljhandel omfatter salg av varer i
eget navn og for egen regning, vesentlig til
personlig bruk eller til private husholdning-
er, fra fast utsalgssted eller fra torgplass,
ved omfOrsel mv. Her grupperes også auk-
sjonshandel og kommisjonssalg ellers til pri-
vatpersoner og husholdninger, dvs. salg for
annens regning, men i eget navn.

Innenfor detaljhandel regnes som regel
hvert salgssted (butikk e.l.) med egen gate-I
veiadresse som særskilt bedrift. For visse
kombinasjoner, bl.a. for pOlsemakeri/kjøtt -

vareutsalg og bakeri/bakervareutsalg på samme
sted, er det gitt spesielle delingsregler.
Industribedrifters salg direkte til forbruker
gjennom eget utsalg, f.eks. fabrikkutsalg,
mjølkeutsalg o.1.,skal alltid skilles ut som
særskilt bedrift.

621 	 VAREHUSHANDEL

Varehushandel omfatter detaljhandel med en
årlig omsetning på ca. 10 millioner kroner
eller mer og med et varesortiment som omfat-
ter nærings- og nytelsesmidler og/eller be-
klednings- og tekstilvarer og en eller flere
av følgende varegrupper:
a) Møbler og tepper
b) Radio, fjernsyn, lamper og elektriske

husholdningsartikler
c) Kjøkkenutstyr, jernvarer, glass og

steintøy
d) Ur, optiske artikler, fotoartikler og

musikkinstrumenter
e) Sportsptstyr
f) Maling og lakk
Varesortimentet må i alt omfatte minst 3
varegrupper. Nærings- og nytelsesmidler
eller beklednings- og tekstilvarer må ha
større andel av omsetningen enn noen enkelt
av varegruppene a-f, men mindre enn 80 pro-
sent av totalomsetningen.
Detaljhandel hvor omsetningen av nærings- og
nytelsesmidler ener beklednings- og tekstil-
varer utgjør mer enn 80 prosent av samlet
omsetning grupperes under henholdsvis 622
Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler
og 623 Detaljhandel med beklednings- og tek-
stilvarer.
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622	 DETALJHANDEL MED NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER

6221 	 Landhandel
Detaljhandel med et assortert sortiment av
matvarer og andre dagligvarer, beklednings-
og tekstilvarer, glass og steintøy, jern-
varer og kjøkkenutstyr, elektriske hushold-
ningsartikler og maling og lakk og som ikke
tilfredsstiller definisjonen av varehus-
handel.
Dersom omsetningen av matvarer og andre
dagligvarer utgjør mer enn 80 prosent av
omsetningen, grupperes virksomheten under
6222 Kolonialvarehandel.

6222 	 Kolonialvarehandel
Detaljhandel med et assortert sortiment av
matvarer som mjøl og gryn, kaffe, te og
andre kolonialvarer, kjøtt, fisk, hermetikk,
mjølk, smør, ost og egg, bakervarer, grønn-
saker, øl og mineralvann mv. og av andre
dagligvarer som tobakk, vaske- og ren-
gjøringsmidler og toalettartikler.
Detaljhandel med et varesortiment som
hovedsakelig (minst 80 prosent) omfatter
kjøtt og kjøttvarer, fisk- og fiskevarer
eller bakervarer grupperes henholdsvis
under 6223 Detaljhandel med kjøtt- og
kjøttvarer, 6224 Detaljhandel med fisk og
vilt og 6225 Detaljhandel med bakervarer.
Detaljhandel hvor varesortimentet hoved-
sakelig omfatter a) kaffe og te,
b) mjølk, smør, ost og egg, c) øl og
mineralvann, d) frukt og grønnsaker,
grupperes under 6229 Detaljhandel med
nærings- og nytelsesmidler ellers.

6223 	 Detaljhandel med kjøtt og kjøttvarer
Detaljhandel med kjøtt, pølser, kjøttpålegg
og andre kjøttvarer.

6224
	

Detaljhandel med fisk og vilt

6225
	

Detaljhandel med bakervarer

6226
	

Detaljhandel med tobakk, sjokolade, frukt
og iskrem
Detaljhandel hvor varesortimentet hoved-
sakelig (mer enn 80 prosent) omfatter
frukt og grønnsaker, grupperes under 6229
Detaljhandel med noff,ings- og nytelses-
midler ellers.

6227 	 Detaljhandel med vin og brennevin

6229 	 Detaljhandel med nærings- og nytelsesmidler
ellers
Detaljhandel hvor varesortimentet omfatter
hovedsakelig (mer enn 80 prosent) a) kaffe
og te, b) mjølk, smør, ost og egg, c) øl
og mineralvann, d) frukt og grønnsaker og
detaljhandel med nærings- og nytelses-
midler ikke nevnt annet sted.

623 	 DETALJHANDEL MED BEKLEDNINGS- OG TEKSTIL-
VARER

6231 	 Detaljhandel med skotøy

6232 	 Detaljhandel med herrekonfeksjon
Detaljhandel med herrekonfeksjon som
frakker, kapper, dresser, jakker og ben-
klær og/eller lettere klær for herrer som
skjorter, slips, undertøy og strømper.

6233 	 Detaljhandel med damekonfeksjon
Detaljhandel med damekonfeksjon som kåper,
kapper, drakter, skjørt, kjoler og bluser.

6234 	 Detaljhandel med garn og trikotasje
Detaljhandel med garn, undertøy, strømper og
tyngre trikotasje som gensere, pullovere og
strikkejakker.

6235 	 Detaljhandel med utstyrsvarer
Detaljhandel med utstyrsvarer som sengetøy,
håndklær, gardiner og duker og metervarer
for søm av slike varer.

6239 	 Detaljhandel med beklednings- og tekstil-
varer ellers
Detaljhandel med pelsvarer, barneutstyr,
hansker, hatter, motevarer, paraplyer,
broderiartikler, brukte klær, metervarer for
søm av klær og bekledningg- og tekstilvarer
ikke nevnt annet sted. s

DETALJHANDEL MED MØBLER OG INNBO

Detaljhandel med møbler og tepper

Detaljhandel med radio, fjernsyn, lamper og
elektriske husholdningsapparater

Detaljhandel med innbo ellers
Detaljhandel med husflidsvarer, kunst og
antikviteter, rammer og speil, sy- og
strikkemaskiner, lampeskjermer, rullegardiner
og persienner og innbo ikke nevnt annet sted.

DETALJHANDEL MED JERN- OG FARGEVARER, GLASS,
STEINTØY OG SPORTSUTSTYR

Detaljhandel med jernvarer og kjøkkenutstyr

Detaljhandel med maling og lakk

Detaljhandel med sportsutstyr

Detaljhandel med glass og steintøy

DETALJHANDEL MED UR, OPTISKE ARTIKLER,
MUSIKKINSTRUMENTER, GULL- OG SØLVVARER

Detaljhandel med ur, optiske artikler og
fotoartikler
Reparasjon av ur som drives uten tilknytning
til salg grupperes under 9519 Reparasjons-
virksomhet ellers.

Detaljhandel med musikkinstrumenter

Detaljhandel med gull- og sølvvarer

DETALJHANDEL NED MOTORKJØRETØYER OG BENSIN

Detaljhandel med motorkjøretøyer, deler og
rekvisita

Detaljhandel med bensin og smøreoljer

DETALJHANDEL ELLERS

Detaljhandel med bøker og papir

Detaljhandel med sykepleie- og apotekervarer

Detaljhandel med kosmetikk

Detaljhandel med blomster og planter

Detaljhandel med brensel
Detaljhandel med kull, koks, ved og brensel-
oljer.

Detaljhandel med varer ikke nevnt annet sted
Detaljhandel med porteføljevarer, kortevarer,
leketøy, aviser og ukeblader, akvarier, kjæle-
dyr, såvarer, hageredskaper og varer ikke
nevnt annet sted.

624

6241

6242

6249

625

6251

6252

6253

6254

626

6261

6262

6263

627

6271

6272

629

6291

6292

6293

6294

6295

6299
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63 	 HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT

Hvert hotell, restaurant o.l. med egen
gate-/veiadresse regnes som særskilt bedrift.
All serveringsvirksomhet som et foretak
driver i samme bygning, regnes som én be-
drift selv om virksomheten foregår i flere
restauranter, kaféer e.l.

Salg av varer for fortæring på stedet
kombinert med salg over disk (f.eks, kombi-
nert konditori/bakervareutsalg) regnes som
én bedrift og grupperes etter de generelle
regler for klassifikasjon av kombinerte
virksomheter (jfr. tekstdelen,
avsnitt 5).

631	 RESTAURANT- OG KAFÉVIRKSOMHET

Hoteller og pensjonater som i overveiende
grad bare serverer egne gjester grupperes
i sin helhet under 632 Hotell- og pensjo-
natvirksomhet. Utleie av lokaler uten
servering grupperes under 831 Eiendoms-
drift. Bedriftskantiner grupperes sammen
med bedriften dersom ikke kantinen drives
som egen virksomhet.

6311 	 Drift av godkjente restauranter

6319 	 Restaurant- og kafévirksomhet ellers
Salg fra pølseboder, kiosker o.l. grupperes
under 622 Detaljhandel med nærings- og'
nytelsesmidler.

632	 HOTELL- OG PENSJONATVIRKSOMHET

6321 	 Hotellvirksomhet
Drift av godkjente hoteller

6322 	 Drift av campingplasser

6329 	 Herbergevirksomhet ellers
Drift av pensjonater, gjestgiverier, turist-
hytter, moteller, ungdomsherberger og andre
herberger.
Internater i forbindelse med skoler mv.
grupperes sammen med skolen dersom elevene
bor der gratis eller pensjonen ,-&r inkludert
i skolepengene.

7 TRANSPORT, LAGRING, POST OG
TELEKOMMUNIKASJONER

7113 	 Drosje- og turbiltransport
Persontransport med drosjebil og turbil.
Utleie av personbil med fører.

7114 	 Leiebiltransport
Transport utenfor rute med laste- eller vare-
bil, traktor, weasel mv. drevet som særskilt
virksomhet. Utleie av laste- eller varebil
med fører.

7115 	 Drift av rørledninger
Drift av rørledninger for transport av
råolje, raffinert olje og naturgass.

7116 	 Hjelpevirksomhet for landtransport
Drift av rutebil- og andre godssentraler,
drosjebil-, turbil-, leiebil- og andre trans-
portsentraler. Drift av parkeringsplasser
og parkeringshus. Utleie av biler uten fører.
Drift av veier og bruer som særskilt virksom-
het. (Bomveier mv.). Bud og bærere.

712	 SJØTRANSPORT

7121 	 Utenriks sjøfart
Transport av personer og gods i utenriks fart.

7122
	

Innenriks sjøfart
Transport av personer og gods med skip og
båter på kysten, på elver og innsjøer.

71221 Løs fraktfart på kysten
Transport av gods med skip utenfor rute.

71222 Kystruter
Transport av personer og gods med skip som
går i rute på kysten mellom større steder
og over lengre strekninger.

71223 Bilferjer
Transport av biler mv, i ferjeruter direkte
tilknyttet offentlig veisamband.

71224 Annen innenriks rutefart
Transport av personer og gods med skip og
båter i rute ikke nevnt annet sted.

71229 Annen innenriks sjøfart
Drift av slepebåter, taubåter og skyssbåter
og innenriks sjøfart utenfor rute ikke nevnt
annet sted.

7123 	 Hjelpevirksomhet for sjøtransport

71 	 TRANSPORT OG LAGRING

All transportvirksomhet som drives under
felles administrasjon og som hører til samme
næringsgruppe (4-sifcet gruppe), skal regnes
som én bedrift selv om virksomheten foregår
i flere kommuner. I sjøtransport faller be-
driftsbegrepet i de fleste tilfelle sammen
med begrepet disponentfirma eller rederi.
Foretak som driver både innenriks og uten-
riks sjøfart deles i flere bedrifter bare 	 71233 Skipsekspedisjon
dersom hver av disse virksomhetene vil høre
til de større innen vedkommende næringsgruppe. 71234 Lasting og lossing

71231 Havnevesen
Drift og daglig vedlikehold av kaianlegg med
tilhørende bygninger og laste- og losseut-
styr mv.

71232 Fyr- og losvesen
Drift og daglig vedlikehold av fyr og sjø-
merker og andre hjelpemidler for skips-
navigasjonen. Losvirksomhet.

711	 LANDTRANSPORT

7111 	 Jernbanetransport
Transport av gods og personer med jernbane.

7112 	 Transport med rutebil, sporvei og forstads-
bane

71121 Rutebiltransport
Transport av personer og gods med rutebil.
Skolebarnkjøring.

71122 Transport med sporvei og forstadsbane

71239 Annen hjelpevirksomhet for sjøtransport
Klassifisering, registrering og besiktigelse
av skip, berging av skip og last, drift av
sluser og kanaler og hjelpevirksomhet for
sjøtransport ikke nevnt annet sted.

713	 LUFTTRANSPORT

7131 	 Lufttransport av personer og gods

71311 Ruteflyging
Lufttransport av personer og gods i rute.
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71312 Annen flyging
Lufttransport av personer og gods utenfor
rute.

7132 	 Hjelpevirksomhet for lufttransport
Drift av sivile flyplasser og sivile naviga-
sjonsstasjoner som flykontrollstasjoner,
radiosikringsstasjoner og radarstasjoner.
Utleie av fly.

719	 TJENESTER I TILKNYTNING TIL TRANSPORT.
LAGRING

7191 	 Tjenester i tilknytning til transport

71911 Reisebyråvirksomhet

71912 Skipsmekling

71913 Flymekling

71914 Spedisjon
Formidling av godstransport.

71919 Andre tjenester i tilknytning til transport
Turistkontorer, hytteformidling, innkvar-
teringskontorer, utenlandske flyselskapers
virksomhet i Norge, containerutleie, distri-
busjonssentraler for aviser og ukeblad,
handelsfjøs og andre tjenester i tilknyt-
ning til transport ikke nevnt annet sted.

7192 	 Lagring
Lagring og oppbevaring drevet som særskilt
virksomhet, f.eks. ved frilager, havnelager,
kjølelager, mObellager, båtopplag og oppbe-
varingssentraler. Utleie av lagerrom og
lagerhus.

72 	 POST OG TELEKOMMUNIKASJONER

720	 POST OG TELEKOMMUNIKASJONER

Den sentrale administrative virksomhet som
drives av Postdirektoratet og Teledirek-
toratet grupperes under 91 Offentlig admini-
strasjon, forsvar, politi og rettsvesen.

7201 	 Post.
Virksomheten ved de sentrale kontorene til
Postgiro og Postsparebanken grupperes under
81 01 Bankvirksomhet.

7202 	 Telekommunikasjoner
Drift og daglig vedlikehold av hjelpemidler
for skipsnavigasjon og flynavigasjon grup-
peres under henholdsvis 71232 Fyr- og los-
vesen og 7132 Hjelpevirksomhet for luft-
transport.

8 BANK- OG FINANSIERINGSVIRKSOMHET, FORSIK-
RINGSVIRKSOMHET, EIENDOMSDRIFT OG FORRET-

NINGSMESSIG TJENESTEYTING

81 	 BANK- OG FINANSIERINGSVIRKSOMHET

810	 BANK- OG FINANSIERINGSVIRKSOMHET

8101 	 Bankvirksomhet
Omfatter bankvirksomhet som drives av Norges
Bank, forretningsbanker, sparebanker, Post-
giro og Postsparebanken.
Seddeltrykning grupperes under 34229 Annen
trykning. Produksjon av mynter av uedelt
metall grupperes under 38199 Produksjon av
andre metallvarer.

8102 	 Kreditt- og finansieringsvirksomhet ellers
Omfatter virksomhet som drives av stats-
banker, kredittforeninger og finansierings-
selskaper. Investeringsselskaper og holding-

selskaper som i det alt vesentlige driver
finansieringsvirksomhet.

8103 	 Tjenester i tilknytning til bank- og finansi-
eringsvirksomhet
Fonds- og aksjemekling, børsvirksomhet, kre-
dittformidling, patent—og lisensformidling
og andre tjenester i tilknytning til finansi-
eringsvirksomhet.

82 	 FORSIKRINGSVIRKSOMHET

Trygde- og forsikringsordninger underlagt
offentlig forvaltning grupperes under 912
Statsadministrasjon.

820 	 FORSIKRINGSVIRKSOMHET

8201 	 Livsforsikring
Privat organisert livs-, livrente- og pen-
sjonsforsikring og livsforsikringsformidling.
Fellesorganer for livsforsikringsselskaper.

8202 	 Skadeforsikring
Privat organisert forsikring og formidling
av forsikring mot materielle skader, ulykker,
avbrudd og ansvar. Fellesorganer for skade-
forsikringsselskaper.

83 	 EIENDOMSDRIFT OG FORRETNINGSMESSIG TJENESTE-
YTING

831 	 EIENDOMSDRIFT

8311 	 Utleie av boligbygg og andre bygg

83111 Utleie av boligbygg

83112 Utleie av andre bygg

8319 	 Eiendomsdrift ellers
Eiendomsmekling, eiendomsbestyrelse, bolig-
byggelag og utparsellering av tomter.
Borettslag grupperes under 83111 Utleie av
boligbygg.

832 	 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING

8321 	 Juridisk tjenesteyting
Rettshjelp og juridisk rådgiving drevet som
selvstendig virksomhet.

8322 	 Revisjon og bokføring
Regnskapsføring, revisjon og bokføring drevet
som selvstendig virksomhet.

8323 	 Databehandling
Generell databehandling drevet som selvsten-
dig virksomhet.

8324 	 Teknisk tjenesteyting

83241 Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulent-
virksomhet

83249 Annen teknisk tjenesteyting
Maskinteknisk, bilteknisk og annen teknisk
konsulentvirksomhet. By- og regionplanleg-
ging. Hagearkitekter. Oljevern.

8325 	 Annonse- og reklamevirksomhet
Omfatter også markedsundersOking, vindusdekor-
ering, reklametegning og dekorasjonsmaling
drevet som selvstendig virksomhet.

8329 	 Forretningsmessig tjenesteyting ellers

83291 Administrasjons- og organisasjonsteknisk
tjenesteyting

Konsulentvirksomhet innen bedriftsorganisa-
sjon, arbeidsteknikk, produksjonsteknikk,
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salgsteknikk og regnskapsteknikk. Oppmål-
ing og taksasjon av skog i driftsplanlegging
for jord- og skogbruk.

83292 Avskrivning og kopiering

83299 Annen forretningsmessig tjenesteyting
Arbeidsformidling. Formidling av nyheter
og annet stoff til presse, kringkasting mv.
Kredittopplysning, inkasso, adressering,
vakttjeneste, ompakking utført som særskilt
virksomhet og annen forretningsmessig tjen-
esteyting ikke nevnt annet sted.

833 	 UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR

Utleie av maskiner og utstyr til bruk i
næringsvirksomhet.
Utleie av maskiner med mannskap grupperes
under henholdsvis 112 Tjenester i til-
knytning til jordbruk og 50 Bygge- og an-
leggsvirksomhet. Utleie av personbiler
med fører grupperes under 7113 Drosje- og
turbil -transport og utleie av vare- og laste-
biler med -fører under 7114 Leiebiltransport.
Utleie av biler uten Forer grupperes under
7116 Hjelpevirksomhet for landtransport.
Utleie av sykler, motorsykler, lystbåter
og sportsutstyr grupperes under 9490 Sport
og underholdning ellers. Utleie av andre
varer til personlig bruk og varer til bruk
i husholdninger slik som kler, møbler,
radio- og fjernsynsapparater, glass og
steintøy mv. grupperes under 62 Detalj-
handel.

9 OFFENTLIG, SOSIAL OG PRIVAT
TJENESTEYTING

91 	 OFFENTLIG ADMINISTRASJON, FORSVAR, POLITI
OG RETTSVESEN

911	 KOMMUNEADMINISTRASJON

Kommunal og fylkeskommunal virksomhet som
vesentlig skal tjene.administrative formål
og hvor tjenestemennene lønnes av kommunen
eller fylkeskommunen.

912	 STATSADMINISTRASJON

Statlig virksomhet i departementer og direk-
torater mv. og i den sivile ytre etat som
vesentlig skal tjene administrative formål
og hvor tjenestemennene lønnes av staten.
Forsvar, politi og rettsvesen.

9121 	 Generell statsadministrasjon
Statlig administrativ virksomhet med til-
knytning til kongehuset, regjeringen, stats-
ministerens kontor og Stortinget og til
statens finanser, utenriksspørsmål, politi
og rettsvesen. Her grupperes også politi
og påtalemyndighet, domstoler og fengsels-
vesen.

9122 	 Forsvar
Militært og sivilt forsvar og statlig admi-
nistrativ virksomhet med tilknytning til
forsvar.

9123 	 Statsadministrasjon med tilknytning til
kirke, undervisning og kulturell tjeneste-
yting

9124 	 Statsadministrasjon med tilknytning til
helse- og andre sosialtjenester

9125 	 Statsadministrasjon med tilknytning til
næringsliv

9129 	 Statsadministrasjon ellers

92
	

RENOVASJON OG RENGJØRING

920
	

RENOVASJON OG RENGJØRING

9201
	

Kloakkvesen

9202
	

Rengjøring og vinduspussing

9209
	

Renovasjon og rengjøring ellers
Søppeltømming og -forbrenning, skorsteins-
feiing, desinfeksjon.

93 	 UNDERVISNING, HELSE- OG ANDRE SOSIALTJENESTER

931 	 UNDERVISNING

Drift av skoleinternater hvor pensjonen ikke
er inkludert i skolepengene grupperes under
6329 Herbergevirksomhet ellers.

9311 	 Førskoler
Institusjoner som driver utdanningsaktivi-
teter for barn i førskolealder.
Barnehager og barneparker grupperes under
9341 Sosiale tjenester for barn og ungdom.
Institusjoner som driver barnehage og fyr-
skoleundervisning på samn7e sted grupperes
under 93412 Barnehager.

9312
	

Grunnskoler
Skoler der flertallet av elevene får grunn-
skoleutdanning.

93121 Barneskoler
Grunnskoler med elever på barnetrinnet
(1.-6. eller 1.-7. klassetrinn), uten
ungdomstrinn.

93122 Kombinerte barne- og ungdomsskoler
Grunnskoler med elever både på barne- og
ungdomstrinnet.

93123 Ungdomsskoler
Grunnskoler med elever på ungdomstrinnet
(7.-10. eller 8.-10. klassetrinn), uten
barnetrinn.

93124 Spesialskoler for funksjonshemmede
Institusjoner som driver utdanningsaktivi-
teter, på barne- og ungdomsskolenivå,
spesielt for døve og tunghørte, blinde og
svaksynte, talehemmede, barn og ungdom med
lære- eller atferdsvansker og andre grupper
funksjonshemmede.

9313-
9317
	

Videregående skoler
Skoler der flertallet av elevene deltar i
utdanninger som er gruppert på 10.-12.
klassetrinn i Standard for utdannings-
gruppering.

9313 	 Skoler under lov om videregående opplæring
Skoler der flertallet av elevene er i ut-
danninger som faller inn under lov om
videregående opplæring.
Omfatter blant annet de tidligere skoleslag
gymnas, verkstedsskoler, tekniske fagskoler,
husflidsskoler, husstellskoler, handelsskoler,
navigasjonsskoler, maskinistskoler, kokk- og
stuertskoler og fiskarfagskoler.

9314 	 Folkehøgskoler
Skoler som går inn under lov om folkehøgskoler.

9315 	 Skoler for helsestell og sosialt arbeid



93176 Befalsskoler
Omfatter også yrkesskoler for teknisk og
administrativt befal.

933 	 HELSE- OG VETERINIERTJENESTER

Helsetjenester9333-
9338
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93151 Hjelpepleierskoler

93152 Sykepleierskoler
Grunnskoler i sykepleie.
Spesialskoler i sykepleie grupperes under
93186 Skoler for videreutdanning i
sykepleie.

93159 Andre skoler for helsestell og sosialt
arbeid
Barnepleierskoler, vernepleierskoler, radio-
grafskoler og skoler for helsestell og
sosialt arbeid ikke nevnt annet sted
Sosialskoler, fysioterapiskoler og fysio-
kjemikerskoler grupperes under
9318 Universiteter og høgskoler.

9316 	 Fagskoler for landbruket

93161 Landbruksskoler
Landbruksskoler, jordbruksskoler, vinterland-
bruksskoler og kombinerte jord-, skog- og
hagebruksskoler.

93162 Hagebruks- og gartnerskoler

93163 Skogbruksskoler

93169 Andre fagskoler for landbruket
Meieriskoler grupperes under 93173 Skoler
for håndverk og industri.

9317 	 Videregående skoler ellers
Omfatter alle andre videregående skoler enn de
som går inn under lov om videregående opp-
læring, folkehøgskoler, skoler for helsestell
og sosialt arbeid og fagskoler for land-
bruket.

93171 Skoler for estetiske fag
Musikkonservatorier, opera- og balettskoler
og andre skoler for estetiske fag som ikke
går inn under 9313 Skoler under lov om
videregående opplæring.
Statens håndverks- og kunstindustriskole og
Bergens kunsthåndverkskole grupperes under
93189 Andre høgskoler.

93172 Skoler for administrasjon og Økonomi
Bedriftsøkonomiske skoler, markedsførings-
skoler og bransjeskoler for privatansatte.
Etatskoler og Opplæringsseksjonen i For-
bruker- og administrasjonsdepartementet.
Andre skoler for administrasjon og Økonomi
som ikke går inn under 9313 Skoler under lov
om videregående opplæring.
Bedriftsøkonomisk Institutt grupperes under
93189 Andre høgskoler.

93173 Skoler for håndverk og industri
Meieriskoler og andre skoler for håndverk
og industri som ikke går inn under
9313 Skoler under lov om videregående
opplæring.

93174 Skoler for transport og kommunikasjon
Sjøaspirantskoler, jernbaneskoler, post-
skoler, telegrafskoler, kjøreskoler og
andre skoler for transport og kommunikasjon
som ikke går inn under 9313 Skoler under
lov om videregående opplæring.

93175 Skoler for sivile tryggingsfag
Politi-, brann-, toll- og fengselsskoler.

93179 Andre videregående skoler
Bibelskoler og andre videregående skoler
ikke nevnt annet sted.

9318
	

Universiteter og høgskoler
Utdanningsinstitusjoner der flertallet av
elevene deltar i utdanninger som er
gruppert på klassetrinn 13 og høyere i
Standard for utdanningsgruppering.

93181 Universiteter
Universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim
(Norges lærerhøgskole og Norges tekniske
høgskole) og Universitetet i Tromsø og
dessuten følgende læresteder: Arkitekt-
høgskolen i Oslo, Menighetsfaktultetet,
Musikkhøgskolen, Norges idrettshøgskole,
Norges Handelshøyskole', Norges veterinær-
høgskole og Statens kunstakademi.

93182 Distriktshøgskoler

93183 Pedagogiske høgskoler
Omfatter de tidligere lærerskolene, fag-
lærerskolene og skoler for førskolelærere.

93184 Ingeniørhøgskoler
Omfatter de tidligere tekniske skolene.
Norges tekniske høgskole grupperes under
93181 Universiteter.

93185 Sosialskoler

93186 Skoler for videreutdanning i sykepleie
Spesialskoler i sykepleie, jordmorskoler,
helsesøsterskoler og Norges Sykepleier-
høyskole.

93187 Militære høgskoler
Krigsskoler, stabsskoler og andre
militære høgskoler.

93189 Andre høgskoler
Andre utdanningsinstitusjoner der flertallet
av elevene deltar i utdanningsaktiviteter
på klassetrinn 13-16 i Standard for ut-
danningsgruppering. Her grupperes blant
annet fysioterapiskoler, fysiokjemiker-
skoler, Statens reseptarskole, Statens
bibliotekskole, Norsk journalistskole,
Statens håndverks- og kunstindustriskole,
Bergens kunsthandverkskole, revisorskoler
og Bedriftsøkonomisk Institutt.

9319 	 Utdanningsinstitusjoner ellers
Korrespondanseskoler, folkeopplysnings-
organisasjoner og utdanningsinstitusjoner
ikke nevnt annet sted.
Selvstendige idrettslærere og -trenere,
skiskoler, bridgeZerere mv. grupperes
under 94909 Annen underholdningsvirksomhet.

932 	 FORSKNINGSVIRKSOMHET

Offentlige og private institusjoner hvis
formål er å drive forskning, herunder
Meteorologisk Institutt og Norges geograf-
iske oppmåling.
Forskning som drives ved universiteter og
høgskoler grupperes sammen med disse.
Forskningsavdeling som bare betjener be-
drifter i ett foretak grupperes i samme
neringsgruppe som den bedriften den hoved-
sakelig betjener.
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9333 	 Helsetjenester utenfor institusjon

93331 Forebyggende helsetjeneste
Skole- og bedriftslegetjeneste, legekontorer
for sjømenn, idrettslegekontorer, helseråd,
helsestasjoner og helsesøstertjeneste og
annen virksomhet av helsefremmende og syk-
domsforebyggende karakter. Distrikts- og
stadsleger uten allmennpraksis.

93332 Diagnostisk og annen laboratorietjeneste
Selvstendige rOntgeninstitutter og mikro-
biologiske, patologiske og klinisk-
kjemiske laboratorier.

93333 Allmenn legetjeneste
Allmenn legetjeneste, herunder distrikts- og
stadsleger.
Fylkesleger grupperes under 912 Statsadmini-
strasjon. Distrikts- og stadsleger uten
allmennpraksis grupperes under 93331 Fore-
byggende helsetjeneste.

93334 Spesialisert legetjeneste
Legetjeneste av godkjente spesialister,
herunder blandet allmenn- og spesialist-
Praksis.
Fylkespsykiatere grupperes under 912 Stats-
administrasjon.

93335 Fysikalsk behandling
Fysikalsk behandling og sykegymnastikk ved
godkjente fysioterapeuter og syke-
gymnaster. Fysikalske institutter.
Gymnastikk- og treningsinstitutter mv.
grupperes under 95999 Annen personlig
tjenesteyting.

93336 Sykepleie og fødselshjelp
Sykepleie og fødselshjelp ved godkjente
privatpraktiserende sykepleiere og jord-
mødre. Hjemmesykepleie, distriktsjordmor-
og menighetssOstertjeneste.

93339 Annen helsetjeneste utenfor institusjon
Kiropraktorer, homøopater, syketransport
og helsetjeneste utenfor institusjon ikke
nevnt annet sted.

9334 	 Tannhelsetjenester

93341 Tannlegetjeneste
Tannlegepraksis, herunder distrikts- og
skoletannlegetj eneste mv. Odontologiske
klinikker og tannlegevakt.
Fylkestannleger grupperes under
912 Statsadministrasjon.

93342 Tannteknikere og tanntekniske laboratorier

9335 	 Somatiske helseinstitusjoner

93351 Alminnelige somatiske sykehus
Sykehus for behandling og pleie av
pasienter med ulike typer av somatiske
sykdommer. Særskilt organisert legevakt.

93352 Somatiske spesialsykehus
Sykehus for behandling og pleie av pasi-
enter med spesielle somatiske sykdommer som
kreft, lungesykdommer, revmatisme, epilepsi
og ortopediske lidelser.

93353 Sykestuer og fødehjem
Sykestuer, selvstendige fødehjem og
kombinerte sykestuer og fødehjem.

93354 Alminnelige somatiske sykehjem, unntatt
kombinerte alders- og sykehjem
Sykehjem for pasienter med ulike typer av
somatiske sykdommer, herunder geriatriske
pasienter.

93355 Kombinerte alders- og sykehjem

93356 Somatiske spesialsykehjem
Sykehjem for pasienter med spesielle soma-
tiske sykdommer og lidelser, herunder
cerebral paresehjem, epileptikerhjem og
hjem for døve, blinde og vanføre.

93357 Attføring og rehabilitering
Attføringsinstitutter, selvstendige
sosialmedisinske avdelinger, etter-
behandlingshjem, kursteder, medisinske
bad og rekonvalesenthjem.

93359 Andre somatiske helseinstitusjoner
Sykehoteller og somatiske helseinstitu-
sjoner ikke nevnt annet sted.

9336 	 Psykiatriske helseinstitusjoner

93361 Psykiatriske sykehus
Spesialsykehus for undersøkelse, behandling
og pleie av pasienter med psykiske
sykdommer. Frittstående nervesanatorier og
psykiatriske klinikker, unntatt barne- og
ungdomspsykiatriske klinikker. Privat
forpleining under tilsyn av psykiatrisk
sykehus.
Privat forpleining under tilsyn av offent-
lig lege grupperes under 53369 Andre
psykiatriske helseinstitusjoner.

93362 Barne- og ungdomspsykiatriske institu-
sjoner
Barne- og ungdomspsykiatriske klinikker,
behandlingshjem, daginstitusjoner og
poliklinikker

93363 Psykiatriske sykehjem
Sykehjem for pasienter med psykiske syk-
dommer, herunder senil demens.
Psykiatriske langtidspensjonater.

93369 Andre psykiatriske helseinstitusjoner
Psykiatriske ettervernshjem, privat
forpleining av psykiatriske pasienter
under tilsyn av offentlig lege og psykia-
triske helseinstitusjoner ikke nevnt
annet sted.

9337 	 Helseinstitusjoner for psykisk utviklings-
hemmede

93371 Sentralinstitusjoner for psykisk utviklings-
hemmede

93379 Andre helseinstitusjoner for psykisk
utviklingshemmede
Pleiehjem, ettervernshjem, vernede pensjo-
nater, daghjem, vernede verksteder og
andre institusjoner for psykisk utviklings-
hemmede.
Vernede bedrifter grupperes etter virksom-
hetens art.

9338 	 Helseinstitusjoner for alkoholikere og
narkomane
A-klinikker og klinikker for narkomane
Kursteder, tilsyns-, verne- og etterverns-
hjem for alkoholikere og narkomane
grupperes under 9343 Sosiale tjenester for
alkoholikere og narkomane.
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9339 	 VeterinEertjenester
Offentlig veterinærvesen, privatpraktiserende
veterinærer og dyrehospitaler.
fylkesveterin2rer grupperes under 912 Stats-
adMinistrasjon.

934 	 SOSIALE TJENESTER OG VELFERDSARBEID

9341
	

Sosiale tjenester for barn og ungdom

93411 Barnehjem, ungdomshjem, mOdre- og spedbarns-
hjem
Institusjoner tilknyttet barnevernet.
Institusjoner i barne- og ungdomspsykiatri
grupperes under 93362 Barne- og ungdoms-
psykiatriske institusjoner. Spesialskoler
for funksjonshemmede grupperes under
03124 Spesialskoler for funksjonshemmede.

93412 Barnehager
Pedagogisk tilrettelagt virksomhet for barn
under skolepliktig alder.
Barneparker og lekesentrer grupperes under
93414 Barnep-zrker og Lekesentrer.
Institusjoner som driver utdanningsaktivi-
toter for barn i forskolealder grupperes
under 0 311 Forskoler.

93413 Fritidsklubber for barn og ungdom
Kommunale aktivitetstilbud i fritiden
til barn og ungdom i skolealder.
Utekontakt for ungdom.

93414 Barneparker og lekesentrer
Korttids utendOrs leke- og aktivitets-
tilbud for små barn ledet av voksne.

93419 Andre sosiale tjenester for barn og
ungdom
Kommunale feriekolonier og sosiale
tjenester for barn og ungdom ikke
nevnt annet sted.

9342
	

Sosiale tjenester for eldre

93421 Aldershjem
Her grupperes bare reine aldershjem.
Sykehjem og kombinerte alders- og sykehjem
grupperes under henholdsvis 03354 Alminne-
lige somatiske sykehjem, unntatt kombinerte
alders- og sykehjem og 93355 Kombinerte
alders- og sykehjem.

93422 Helse- og velferdssentraler for eldre

93429 Sosiale tjenester for eldre ikke nevnt
annet sted

9343 	 Sosiale tjenester for alkoholikere og
narkomane

93431 Kursteder, tilsynshjem, vernehjem og
avrusningsstasjoner
Klinikker for alkoholikere og narkomane
grupperes under [)338 Helseinstitusjoner
for alkoholikere og narkomane.

93439 Sosiale tjenester for alkoholikere og
narkomane ikke nevnt annet sted

9345
	

Kommunale sosialkontorer
Kommunale sosialkontorer og liknende
virksomhet med direkte klientkontakt.

9349
	

Sosiale tjenester ellers

93491 Hjelpe- og velferdsorganisasjoner for
syke og funksjonshemmede

93499 Sosiale tjenester ikke nevnt annet sted

935	 INTERESSEORGANISASJONER

9350 	 Interesseorganisasjoner

93501 Arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner
Omfatter organisasjoner av arbeidsgivere og
arbeidstakere som har til hovedformål å
ivareta medlemmenes interesse i lOnns- og
arbeidsforhold.

93509 Andre interesseorganisasjoner
Tekniske og Økonomiske bransjeorganisa-
sjoner, yrkessammenslutninger og institu-
sjoner til fremme av omsetning og andre
næringsinteresser ikke nevnt annet sted.

939	 IDEOLOGISKE OG KULTURELLE ORGANISASJONER

9391 	 Religiøs virksomhet
Omfatter statskirken, registrerte trossam-
funn og andre trossamfunn, religiøse foreninger
og organisasjoner, misjonsforeninger, lek-
predikanter og annen religiOs virksomhet.

9399 	 Ideologiske og kulturelle organisasjoner
ellers
Omfatter politiske partier og foreninger og
foreninger og organisasjoner som arbeider
for fremme av generelle eller spesielle
ideologiske og kulturelle formål.

94 	 KULTURELL TJENESTEYTING, UNDERHOLDNING OG
SPORT

941	 FILM, KRINGKASTING OG KUNSTNERISK TJENESTE-
YTING

9411 	 Filmproduksjon
Innspilling, framkalling, redigering,
klipping og teksting av spillefilm, doku-
mentarfilm, reklamefilm og informasjons-
film. Innspilling mv. på videobånd grup-
peres også her.
Fotografering, framkalling, kopiering og
forstørring av fotografier og framkalling
mv. av amatørfilm grupperes under 95 92
Fotografvirksomhet.

9412
	

Utleie og framvising av film

94121 Filmutleie

94122 Filmframvising

9413 	 Radio og fjernsyn
Produksjon og utsending av radio- og fjern-
synsprogrammer.

9414 	 Teater- og musikkvirksomhet

94141 Teater- og operavirksomhet
Omfatter alle slags teater, opera og ballett
og tjenesteyting i tilknytning til teater
mv., herunder utleie av teaterutstyr.

94142 Kor- og orkestervirksomhet
Omfatter filharmoniske orkestre, danse-
orkestre o.l., musikkorps og sangkor og
tjenesteyting i tilknytning til musikk-
virksomhet, herunder impressarier og
billettsalg.

94143 Innspilling og forlegging av grammofon-
plater og andre lydopptak

Preging av grammofonplater grupperes under
3832 Produksjon av signal-, radio- og
annet telematerie11.
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9415 	 Selvstendige kunstneres virksomhet
Omfatter selvstendig arbeidende forfattere,
journalister, foredragsholdere, skuespillere,
sangere, musikere og bildende kunstnere.

942 	 DRIFT AV BIBLIOTEK OG MUSEER .

Drift av bibliotek, museer, kunstgallerier
og botaniske og zoologiske hager.

949 	 SPORT OG UNDERHOLDNING ELLERS

9490 	 Sport og underholdning ellers

94901 Sport og idrett
Drift og utleie av idrettsanlegg, trav- og
galoppbaner, speedwaybaner, svømmehaller,
badestrender og andre utendørs bad. Idretts-
og sportsforeninger og organisasjoner.
Utleie av sportsutstyr.

94909 Annen underholdningsvirksomhet
Drift av sirkus, fornøyelsesparker, bowling-
baner, minigolfbaner og andre fornøyelses-
etablissementer. Drift av danseskoler, ski-
skoler, rideskoler og bridgeskoler mv.
Utleie av lystbåter og ridehester.

95 	 PERSONLIG TJENESTEYTING

951 	 REPARASJON AV KJØRETØYER, HUSHOLDNINGS-
APPARATER OG VARER FOR PERSONLIG BRUK

9511 	 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer
Reparasjon av fottøy, reiseeffekter, hansker,
belter m.v. av lær, gummi, plast eller
andre materialer.

9512 	 Reparasjon av husholdningsapparater
Reparasjon av radio- og fjernsynsmottakere,
platespillere, båndopptakere, komfyrer,
kjøleskap og frysere, vaskemaskiner, støv-
sugere, symaskiner, barbermaskiner og andre
husholdningsapparater.

9513 	 Reparasjon av motorkjøretøyer
Reparasjon av biler, motorsykler og andre
motorkjøretøyer - og deler til motorkjøre-
tøyer. Billakkering og understellsbehand-
ling.

9519 	 Reparasjonsvirksomhet ellers
Reparasjon av sykler, mopeder, sportsutstyr,
musikkinstrumenter, fotografisk utstyr,
fyllepenner, paraplyer,
leketøy, ur, gullsmedvarer og varer for hus-
holdnings- eller personlig bruk ikke nevnt
annet sted.

952
	

VASKERI- OG RENSERIVIRKSOMHET

9520
	

Vaskeri - og renserivirksomhet

95201 Vaskerivirksomhet
Vasking og stryking av klær, håndklær og
andre tekstilvarer. Utleie av arbeids-
forklær, håndklær og andre hvitevarer.
Selvbetjeningsvaskerier.

95202 Renserivirksomhet
Rensing, farging og pressing av klær.
Rensing av sengeutstyr, golvtepper og
andre tekstilvarer. Reparasjon av klær og
andre tekstilvarer.

953 	 LØNT HUSARBEID

Husarbeid, barnepass og barnepleie, hage-
stell o.l. tjenester for private hus-
holdninger.
Parktantevirksomhet grupperes under
9341 Sosiale tjenester for barn og ungdom

959 	 PERSONLIG TJENESTEYTING IKKE NEVNT
ANNET STED

9591 	 Hår- og skjønnhetspleie

95911 Herrefrisering

95912 Damefrisering og skjønnhetspleie
Omfatter også hånd- og fotpleie.

9592 	 Fotografvirksomhet
Fotografering og framkalling, kopiering
og forstørring av fotografier. Framkalling
mv. av amatørfilm.

9599 	 Personlig tjenesteyting ellers

95991 Begravelsesbyråer og drift av kirkegårder
Omfatter også krematorier.

95999 Annen personlig tjenesteyting
Ikke-medisinske bad, ikke-medisinsk
massasje, ekteskapsformidling, bærer-
virksomhet, vedkapping og annen personlig
tjenesteyting ikke nevnt annet sted.

9600 	 Internasjonale organisasjoners og uten-
landske ambassaders virksomhet

0000 	 Uoppgitt eller utilstrekkelig oppgitt
virksomhet
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UPERINGSGRUPPERINGEN PA ENGELSK

THE CLASSIFICATION IN ENGLISH

1 AGRICULTURE, HUNTING, FORESTRY,
AND FISHING

11
	

AGRICULTURE AND HUNTING

111
	

AGRICULTURAL AND LIVESTOCK PRODUCTION

112
	

AGRICULTURAL SERVICES

113
	

HUNTING, TRAPPING AND GAME PROPAGATION

12
	

FORESTRY AND LOGGING

121
	

FORESTRY

1211
	

Forest conservation

1212
	

Gathering of wild herbs etc.

122
	

LOGGING, TIMBER FLOATING AND MEASURING

1221
	

Logging

1222
	

Timber floating and measuring

13
	

FISHING, SEALING AND WHALING

130
	

FISHING, SEALING AND WHALING

1301
	

Ocean and coastal waters fishing and
hunting

13011 Ocean and coastal waters fishing

13012 Sealing and whaling

1302
	

Fishing in inland waters

2 MINING AND QUARRYING

21 	 COAL MINING

22 	 CRUDE PETROLEUM AND NATURAL GAS PRODUCTION

23 	 METAL ORE MINING

230	 METAL ORE MINING

2301 	 Iron ore mining

2309 	 Non-ferrous ore mining

23091 Pyrite and copper ore mining

23099 Metal ore mining not elsewhere classified

j MANUFACTURING

31 	 MANUFACTURE OF FOOD, BEVERAGES AND TOBACCO

311 -

312
	 FOOD MANUFACTURING

3111 	 Slaughtering, preparing and preserving of
meat

31111 Slaughtering

31112 Meat canning

31119 Preparing and preserving of meat not 'else-
where classified

3112 	 Manufacture of dairy products

31121 Dairies

31122 Manufacture of condensed and powdered milk
and casein

31123 Manufacture of ice-cream

3113 	 Canning and preserving of fruits and
vegetables

3114
	

Canning, preserving and processing of fish

31141 Manufacture of salted fish, stockfish and
klipfish

31142 Freezing of fish

31143 Canning of fish

31149 Processing of fish not elsewhere classified

3115
	

Manufacture of oils and fats

31151 Manufacture of fish oils and fish meal

31152 Manufacture of vegetable oils

31153 Refining and hardening of animal oils

31154 Manufacture of margarine

3116 	 Manufacture of grain mill products

3117 	 Manufacture of bakery products

31171 Manufacture of bread and cakes

31179 Manufacture of other bakery products

3119 	 Manufacture of cocoa, chocolate and sugar
confectionery

3121 	 Manufacture of food products not elsewhere
classified

29 	 OTHER MINING

290	 OTHER MINING

2901 	 Stone quarrying, clay and sand pits

29011 Building and monumental stone quarrying

29012 Shingle and broken stone quarrying

29013 Extraction of gravel, sand and clay

29019 Stone quarrying not elsewhere classified

3122 	 Manufacture of prepared animal feeds

313
	

MANUFACTURE OF BEVERAGES

3131
	

Manufacture of spirits and wines

3133
	

Manufacture of malt liquors

3134
	

Manufacture of soft drinks and carbonated
water

314 	 MANUFACTURE OF TOBACCO PRODUCTS
2909 	 Other mining and quarrying
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32 	 MANUFACTURE OF TEXTILES, WEARING APPAREL,
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS

321	 MANUFACTURE OF TEXTILES

3211 	 Spinning, weaving and finishing of textiles

32111 Manufacture of yarn

32112 Manufacture of fabrics, except narrow
fabrics

32113 Manufacture of narrow fabrics and elastic
fabrics

3212 	 Manufacture of made-up textile goods,
except wearing apparel

32121 Manufacture of home furnishings

32139 Manufacture of other made-up textile goods,
except wearing apparel

3213 	 Manufacture of knitted goods

3214 	 Manufacture of carpets and rugs

3215 	 Manufacture of cordage, ropes and nets

3219 	 Manufacture of textiles not elsewhere
classified

322 	 MANUFACTURE OF WEARING APPAREL, EXCEPT
FOOTWEAR

3221 	 Manufacture of outer garments of textiles
and plastics

32211 Manufacture of work clothes and protective
clothing

32212 Manufacture of outer garments for men and
boys

32213 Manufacture of outer garments for women
and girls

3229 	 Manufacture of wearing apparel not else-
where classified

32291 Manufacture of hats and caps

32292 Manufacture of leather clothing

32293 Manufacture of fur clothing

• 32299 Manufacture of other wearing apparel

323 	 MANUFACTURE OF LEATHER AND LEATHER
PRODUCTS, EXCEPT WEARING APPAREL

3231 	 Manufacture of leather

3232 	 Fur dressing and dyeing

3233 	 Manufacture of luggage, bags etc.

324 	 MANUFACTURE OF FOOTWEAR

33 	 MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD PRODUCTS,
INCLUDING FURNITURE

331 	 MANUFACTURE OF WOOD AND WOOD PRODUCTS,
EXCEPT FURNITURE

3311 	 Manufacture of lumber and other building
materials of wood

33111 Sawing and planing of wood

33112 Manufacture of particle board

33113 Prefabrication of wooden houses

33114 Manufacture of doors, windows, stairs, etc.

33115 Preservation of wood

33119 Manufacture of other building materials

3312 	 Manufacture of wooden containers

3319 	 Manufacture of wood products not elsewhere
specified

332	 MANUFACTURE OF FURNITURE AND FIXTURES

3321 	 Manufacture of furniture

3322 	 Manufacture of fixtures

34 	 MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS;
PRINTING AND PUBLISHING

341
	

MANUFACTURE OF PAPER AND PAPER PRODUCTS

3411
	

Manufacture of pulp, paper and paperboard

34111 Manufactur of mechanical pulp

34112 Manufacture of sulphate pulp

34113 Manufacture of sulphite pulp

34114 Manufacture of paper and paperboard

34115 Manufacture of fibre board

3412 	 Manufacture of containers and boxes of paper
and paperboard

3419 	 Manufacture of paper and paperboard articles
not elsewhere classified

342
	

PRINTING, PUBLISHING AND ALLIED INDUSTRIES

3421
	

Printing and bookbinding

34211 Printing of books and periodicals

34212 Other printing

34213 Bookbinding

34219 Other graphic production

3422
	

Publishing

34221 Publishing of newspapers

34222 Publishing of books

34223 Publishing of periodicals

34229 Other publishing

35 	 MANUFACTURE OF CHEMICALS AND OF CHEMICAL
PETROLEUM, COAL, RUBBER AND PLASTIC PRODUCTS

351 	 MANUFACTURE OF INDUSTRIAL CHEMICALS

3511 	Manufacture of basic industrial chemicals,
except fertilizers

35111 Manufacture of carbide

35119 Manufacture of other industrial chemicals

3512 	 Manufacture of fertilizers and pesticides

3513 	 Manufacture of synthetic resins, plastic
materials and man-made fibres

352 	 MANUFACTURE OF OTHER CHEMICAL PRODUCTS

3521 	 Manufacture of paints, varnishes and
lacquers

3522 	 Manufacture of drugs and medicines

3523 	 Manufacture of soap and cleaning prepara-
tions, perfumes, cosmetics and other toilet
preparations

35231 Manufacture of soap and cleaning preparations

35232 Manufacture of perfumes, cosmetics and other
toilet preparations

3529 	 Manufacture of chemical products not else-
where classified

35291 Manufacture of explosives and ammunition

35299 Manufacture of other chemical products

353	 PETROLEUM REFINING
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354 	 MANUFACTURE OF PRODUCTS OF PETROLEUM AND
COAL

3540 	 Manufacture of products of petroleum and
coal

35401 Manufacture of asphalt paving and roofing
materials

35409 Manufacture of other products of petroleum
and coal

355	 MANUFACTURE AND REPAIR OF RUBBER PRODUCTS

3550 	 Manufacture and repair of rubber products

35501 Manufacture of rubber products

35502 Repair of rubber products

356 	 MANUFACTURE OF PLASTIC PRODUCTS

3560 	 Manufacture of plastic products

35601 Manufacture of semi-finished plastic
products

35602 Manufacture of plastic containers

35609 Manufacture of other plastic products

36 	 MANUFACTURE OF MINERAL PRODUCTS

361 	 MANUFACTURE OF CERAMICS

362 	 MANUFACTURE OF GLASS AND GLASS PRODUCTS

369 	 MANUFACTURE OF MINERAL PRODUCTS NOT
ELSEWHERE CLASSIFIED

3691 	 Manufacture of strctural clay products

3692 	 Manufacture of cement and lime

3699 	 Manufacture of stoneware and earthenware
not elsewhere classified

36991 Stone cutting, polishing and grinding

36992 Manufacture of ready-mixed concrete

36993 Manufacture of concrete products

36999 Manufacture of other stoneware and earthen-
ware

37 	 MANUFACTURE OF BASIC METALS

371 	 MANUFACTURE OF IRON, STEEL AND FERRO-
ALLOYS

3710 	 Manufacture of iron, steel and ferro-alloys

37101 Manufacture of iron and steel

37102 Manufacture of ferro-alloys

37103 Iron and steel founding

372 	 MANUFACTURE OF NON-FERROUS METALS

3720 	 Manufacture of non-ferrous metals

37201 Manufacture of primary aluminium

37202 Manufacture of other non-ferrous metals

37203 Rolling of non-ferrous metals

37204 Non-ferrous metal founding

38 	 MANUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS,
MACHINERY AND EQUIPMENT

381 	 MANUFACTURE OF METAL PRODUCTS, EXCEPT
MACHINERY AND EQUIPMENT

3811 	 Manufacture of cutlery, hand tools and
general hardware

38111 Manufacture of cutlery

38112 Manufacture of hand tools and general hard-
ware

3812 	 Manufacture of furniture and fixtures of
metal

3813	 Manufacture of structural metal products

3819 	 Manufacture of metal products not elsewhere
classified

38191 Manufacture of metal containers

38192 Manufacture of metal netting, wire, nails
and screws

38193 Manufacture of lighting fixtures

38194 Manufacture of fittings

38199 Manufacture of other metal products

382 	 MANUFACTURE OF MACHINERY

3821 	 Manufacture of engines and turbines

3822 	 Manufacture of agricultural machinery

3823 	 Manufacture of metal and wood working
machinery

3824 	 Manufacture of industrial machinery not
elsewhere classified

38241 Manufacture of oil and gas well machinery
and tools

32249 Manufacture of other industrial machinery

3825 	 Manufacture of office machinery

3829 	 Manufacture of machinery not elsewhere
classified

38291 Manufacture of household machinery

38292 Repair of machinery

38299 Manufacture of other machinery

383 	 MANUFACTURE OF ELECTRICAL APPARATUS AND
SUPPLIES

3831 	 Manufacture of electric motors and equipment
for electricity production

3832 	 Manufacture of radio, television and communi-
cation apparatus

3833 	 Manufacture of electrical household
appliances

3839 	 Manufacture of electrical apparatus and
equipment not elsewhere classified

38391 Manufacture of insulated cables and wires

38399 Manufacture of other electrical apparatus
and equipment

384 	 MANUFACTURE OF TRANSPORT EQUIPMENT

3841 	 Building of ships and boats

38411 Building of ships

38412 Building of boats

38413 Manufacture of ship and boat engines and
motors

38414 Manufacture of components and fixtures for
ships and boats

3842 	 Manufacture and repair of railway and tram-
way equipment

38421 Manufacture of railroad and tramway equipment

38422 Repair of railroad and tramway equipment

3843 	 Manufacture of motor vehicles

3844 	 Manufacture bf motor cycles and bicycles

3845 	 Manufacture of aircraft

3849 	 Manufacture of other transport equipment

385 	 MANUFACTURE OF PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC
INSTRUMENTS, PHOTOGRAPHIC AND OPTICAL GOODS

3851 	 Manufacture of professional and scientific
instruments not elsewhere classified

3852 	 Manufacture of photographic and optical goods
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39 	 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES

390	 OTHER MANUFACTURING INDUSTRIES

3901 	 Manufacture of jewellery and related goods

3902 	 Manufacture of musical instruments

3903 	 Manufacture of sporting and athletic goods

3909 	 Manufacturing industries not elsewhere
classified

4 ELECTRICITY, GAS AND WATER SUPPLY

41	 ELECTRICITY, GAS AND STEAM SUPPLY

410	 ELECTRICITY, GAS AND STEAM SUPPLY

4101 	 Electricity supply

4102 	 Gas supply

4103 	 Steam and hot water supply

42 	 WATER SUPPLY

5 CONSTRUCTION

50 	 CONSTRUCTION

501	 BUILDING CONSTRUCTION

5011 	 Erection of buildings

5012 	 Installation work etc.

50121 Sheet metal work

50122 Plumbing

50123 Electrical installation work

50124 Painting and paperhanging

50125 Glazing

50129 Other building work

502	 CONSTRUCTION OTHER THAN BUILDING
CONSTRUCTION

5021 	 General construction other than building
construction

5022 	 Excavating, blasting and other foundation
work

5023 	 Oil well drilling

6 WHOLESALE AND RETAIL TRADE,

RESTAURANTS AND HOTELS

61 	 WHOLESALE TRADE AND COMMISSION BROKING
611- WHOLESALE TRADE EXCLUDING COMMISSION
613	 BROKING

611	 WHOLESALING OF CONSUMER GOODS

6111 	 Wholesaling of food, beverages and tobacco

61111 Wholesaling of grocery goods

61112 Wholesaling of butter, cheese and eggs

61113 Wholesaling of grain and flour

61114 Wholesaling of meat and meat products

61115 Wholesaling of fish and fish products

61116 Wholesaling of potatoes, vegetables and fruit

61119 Wholesaling of food, beverages and tobacco
not elsewhere classified

6112 	 Wholesaling of textile goods and wearing
apparel

61121 Wholesaling of footwear

61129 Wholesaling of other wearing apparel and
textile goods

6113 	 Wholesaling of furniture and furnishings

61131 Wholesaling of radio and television receivers

61132 Wholesaling of household apparatus and
lighting equipment

61139 Wholesaling of other furniture and furnishings

6119 	 Wholesaling of other consumer goods

61191 Wholesaling of medical goods, cosmetics and
toilet preparations

61192 Wholesaling of sporting and recreational goods

61199 Wholesaling of consumer goods not elsewhere
classified

612 	 WHOLESALING OF PRODUCER GOODS

6121 	 Wholesaling of raw materials

61211 Wholesaling of feeds, fertilizers and seeds

61212 Wholesaling of metals and chemicals

61213 Wholesaling of iron and steel

61214 Wholesaling of paper and paper products

61215 Wholesaling of crude petroleum and
natural gas

61219 Wholesaling of other raw materials

6122 	 Wholesaling of hardware and construction
materials

61221 Wholesaling of hardware

61222 Wholesaling of timber and other building
materials of wood

61223 Wholesaling of plumbers' goods

61224 Wholesaling of paints and lacquers

61229 Wholesaling of other construction materials

6123 	 Wholesaling of machinery and equipment

61231 Wholesaling of machinery and equipment for
agriculture and forestry

61232 Wholesaling of machinery and equipment for
mining, manufacturing and construction

61233 Wholesaling of machinery and equipment for
energy production and electrical installation

61234 Wholesaling of ship equipment and fishing
gear

61235 Wholesaling of business machines and equip-
ment

61239 Wholesaling of machines and equipment not
elsewhere classified

613 	 WHOLESALING OF MOTOR VEHICLES, GASOLINE
AND FUEL

6131 	 Wholesaling of motor vehicles

6132 	 Wholesaling of gasoline and fuel

614	 COMMISSION BROKING

6141 	 Commission broking with foods, beverages
and tobacco

6142 	 Commission broking with wearing apparel and
textile goods

6143 	 Commission broking with other consumer goods

6149 	 Other commission broking
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62 	 RETAIL TRADE 	 63 	 OPERATION OF HOTELS AND RESTAURANTS

621	 DEPARTMENT STORES

622	 RETAILING OF FOODS, BEVERAGES AND TOBACCO

6221 	 General stores

6222 	 Retailing of grocery goods
6223 	 Retailing of meat and meat products
6224 	 Retailing of fish and game

6225 	 Retailing of bakery products

6226 	 Retailing of tobacco, chocolate, fruit and
ice-cream

6227 	 Retailing of wines and spirits

6229 	 Retailing of foods and beverages not else-
where classified

623	 RETAILING OF WEARING APPAREL AND TEXTILE
GOODS

6231 	 Retailing of footwear

6232 	 Retailing of men's clothing

6233 	 Retailing of women's clothing

6234 	 Retailing of yarn and knitted goods
6235 	 Retailing of home furnishings

6239 	 Retailing of wearing apparel and textile
goods not elsewhere classified

624	 RETAILING OF FURNITURE AND FURNISHINGS
EXCEPT TEXTILE FURNISHINGS

6241 	 Retailing of furniture and carpets
6242 	 Retailing of radio, television, lighting

equipment and electrical household appliances

6249 	 Retailing of other furnishings

625	 RETAILING OF HARDWARE, PAINTS AND PAINTING
ARTICLES, GLASS, EARTHENWARE AND SPORTING
EQUIPMENT

6251 	 Retailing of hardware and kitchen utensils
6252 	 Retailing of paints and lacquers

6253 	 Retailing of sporting equipment

6254 	 Retailing of glass and earthenware

626	 RETAILING OF WATCHES, OPTICAL GOODS,
MUSICAL INSTRUMENTS, GOLD AND SILVER WARE

6261 	 Retailing of watches, optical goods and
photographic goods

6262 	 Retailing of musical instruments

6263 	 Retailing of gold and silver ware

627	 RETAILING OF MOTOR VEHICLES AND GASOLINE

6271 	 Retailing of motor vehicles, parts and
accessories

6272 	 Retailing of gasoline and lubricating oils

629	 OTHER RETAILING

6291 	 Retailing of books and stationery

6292 	 Retailing of drugs and pharmaceuticals

6293 	 Retailing of cosmetics

6294	 Retailing of flowers and plants

6295 	 Retailing of household fuel

6299 	 Retailing of commodities not elsewhere
classified

631	 OPERATION OF RESTAURANTS AND CAFES

6311 	 Operation of authorized restaurants

6319 	 Operation of Other restaurants, cafés etc.

632 	 OPERATION OF HOTELS, BOARDING HOUSES, ETC.

6321 	 Operation of hotels

6322 	 Operation of camping sites

6329 	 Operation of other lodging places

7 TRANSPORT, STORAGE AND COMMUNICATION

71 	 TRANSPORT AND STORAGE

711
	

LAND TRANSPORT

7111
	

Railway transport

7112
	

Provision of motor bus, tramway and subway
transport

71121 Scheduled motor bus transport

71122 Provision of tramway and subway transport

7113
	

Provision of taxi and other unscheduled
passenger transport by road

7114
	

Unscheduled freight transport by road

7115
	

Pipeline transport

7116
	

Supporting services to land transport

712 	 WATER TRANSPORT

7121 	 Ocean transport

7122 	 Coastal and inland water transport

71221 Unscheduled transport in coastal waters

71222 Scheduled long distance transport in coastal
waters

71223 Ferry transport in public road connections

71224 Other scheduled transport in coastal waters

71229 Coastal water transport not elsewhere
classified

7123
	

Supporting services to water transport

71231 Harbour administration

71232 Lighterage and pilotage services

71233 Shipping agent services

71234 Loading and unloading

71239 Other supporting services to water transport

713
	

AIR TRANSPORT

7131
	

Air transport of passengers and freight

71311 Scheduled air transport

71312 Other air transport

7132 	 Supporting services to air transport

719
	

SERVICES ALLIED TO TRANSPORT STORAGE

7191
	

Services incidental to transport

71911 Travel agency services

71912 Ship brokerage services

71913 Aircraft brokerage services

71914 Freight forwarding services

71919 Other services incidental to transport

7192
	

Storage and warehousing
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9124 	 Central government administration in connec-
tion with health and other social services

9125 	 Central government administration in connec-
tion with industrial activities

9129 	 Other central government administration

92 	 SANITARY AND SIMILAR SERVICES

72 	 COMMUNICATION

720	 COMMUNICATION

7201 	 Postal services

7202 	 Telecommunication services

810	 FINANCIAL INSTITUTIONS

8101 	 Operation of banks

8102 	 Operation of other credit and financing
institutions

8103 	 Financial services

82 	 INSURANCE

820
	

INSURANCE

8201
	

Life insurance

8202
	

Non-life insurance

83 	 REAL ESTATE AND BUSINESS SERVICES

831
	

REAL ESTATE

8311
	

Letting of residential and other buildings

83111 Letting of residential buildings

83112 Letting of other buildings

8319 	 Other real estate services

832	 BUSINESS SERVICES EXCEPT MACHINERY AND
EQUIPMENT RENTAL AND LEASING

8321 	 Legal services

8322 	 Accounting, auditing and bookkeeping services

8323 	 Data processing and tabulating services

8324 	 Engineering, architectural and technical
services

83241 Architectural and other technical services
connected with construction

83249 Other technical services

8325 	 Advertising services

8329 	 Other business services

83291 Business management and consulting services

83292 Typewriting and duplicating

83299 Business services not elsewhere classified

833	 MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING

9 COMMUNITY, SOCIAL AND PERSONAL SERVICES

91 	 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE

911	 LOCAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

912	 CENTRAL GOVERNMENT ADMINISTRATION

9121 	 General central government administration

9122 	 Defence

9123 	 Central government administration in connec-
tion with religious education and cultural
services

920	 SANITARY AND SIMILAR SERVICES

9201 	 Sewage disposal

9202 	 Cleaning services

9209 	 Sanitary and similar services not elsewhere
classified

93 	 SOCIAL AND RELATED COMMUNITY SERVICES

EDUCATION

Pre-schools

Basic schools

Junior schools

Combined junior and youth schools

Youth schools

Special schools for the handicapped

Upper secondary schools

Schools under the act concerning upper
secondary education

Folk high schools

Schools for health and social services

Schools for elementary nursing

Basic schools of nursing

Other schools for health and social work

Vocational schools for agriculture

Agricultural schools

Horticultural schools

Forestry schools

Other vocational schools for agriculture

9317 	 Upper secondary schools not elsewhere
classified

93171 Schools for fine and applied arts
programmes

93172 Schools for administration and economics

93173 Schools for crafts and industry

93174 Schools for transport and communication

93175 Schools for civilian security programmes

93176 Schools for non—commissioned officers

93179 Other upper secondary schools

9318
	

Universities and colleges

93181 Universities

93182 District colleges

93183 Colleges for teachers

93184 Colleges for engineers

93185 Schools of social services

93186 Schools for advanced nursing education

93187 Military colleges

93189 Other schools of higher learning

9319 	 Educational institutions not
elsewhere classified

931

9311

9312
93121

93122

93123

93124

9313-
9317

9313

9314

9315

93151

93152

93159

9316

93161

93162

93163

93169

8 FINANCING, INSURANCE, REAL ESTATE

AND BUSINESS SERVICES

81 	 FINANCIAL INSTITUTIONS
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932 	 RESEARCH AND SCIENTIFIC INSTITUTES 	 93422 Health and welfare centres for the aged

93429 Other social welfare services for old
people

933 	 MEDICAL, DENTAL, OTHER HEALTH AND
VETERINARY SERVICES

9333- Health services9338
9333 	 Non-institutional services

93331 Prophylactic health services

93332 Diagnostic and other laboratory services

93333 General practitioners

93334 Specialized practitioners

93335 Physiotherapeutic treatment

93336 Nursing and midwifery

93339 Other non-institutional health services

9334 	 Dental health services

93341 Dentists' services

93342 Dental mechanics

9335 	 Somatic health institutions

93351 General somatic hospitals

93352 Specialized somatic hospitals

93353 Cottage hospitals and maternity homes

93354 General somatic nursing homes, except
combined nursing homes and homes for
the aged

93355 Combined nursing homes and homes for
the aged

93356 Specialized somatic nursing homes

93357 Rehabilitation

93359 Other somatic health institutions

9336 	 Psychiatric health institutions

93361 Mental hospitals

93362 Psychiatric institutions for children
and adolescents

93363 Nursing homes Dor mentally diseased

93369 Other psychiatric health institutions

9337 	 Health institutions for mentally retarded

93371 Main institutions for mentally retarded

93379 Other health institutions for mentally
retarded

9338 	 Health institutions for alcoholics and
drug addicts

9339 	 Veterinary services

934 	 WELFARE INSTITUTIONS

9341 	 Social welfare services for children
and adolescents

93411 Children's homes, homes for adolescents
and mothers' and infants' homes

93412 Children's day nurseries

93413 Recreation centres for children and
adolescents

93414 Playgrounds for children

93419 Other social welfare services for
children and adolescents

9342 	 Social welfare services for old people

93421 Homes for the aged

9343 	 Social welfare services for alcoholics
and drug addicts

93431 Institutions for 'alcoholics

93439 Other social welfare services for
alcoholics and drug addicts

9345 	 Municipal social service offices

9349 	 Social welfare services not elsewhere
classified

93491 Social welfare services for the sick and
handicapped

93499 Other social welfare services

935	 BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR
ASSOCIATIONS

9350 	 Business, professional and labour associa-
tions

93501 Employers', wage-earners' and salaried
employees' associations

93509 Other business, professional and labour
associations

939 	 OTHER SOCIAL AND RELATED COMMUNITY SERVICES

9391 	 Religious organizations

9399 	 Social and related community services not
elsewhere classified

94 	 RECREATION AND CULTURAL SERVICES

941 	 MOTION PICTURE AND OTHER ENTERTAINMENT
SERVICES

9411 	 Motion picture production

9412 	 Motion picture distribution and projection

94121 Motion picture distribution

94122 Motion picture projection

9413 	 Radio and television broadcasting

9414 	 Theatrical producers and entertainment
services

94141 Theatrical services

94142 Choral and orchestral services

94143 Photograph recording

9415 	 Authors, music composers and other indepen-
dent artists not elsewhere classified

942	 LIBRARIES, MUSEUMS, BOTANICAL AND ZOOLOGICAL
GARDENS AND OTHER CULTURAL SERVICES NOT
ELSEWHERE CLASSIFIED

949	 AMUSEMENT AND RECREATIONAL SERVICES NOT
ELSEWHERE CLASSIFIED

9490 	 Amusement and recreational services not
elsewhere classified

94901 Operation of sports and athletic
facilities

94909 Other amusement and recreational services

95 	 PERSONAL AND HOUSEHOLD SERVICES

951	 REPAIR OF VEHICLES, HOUSEHOLD APPARATUS
AND COMMODITIES FOR PERSONAL USE
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9511 	 Repair of shoes and other leather products

9512 	 Repair of household apparatus

9513 	 Repair of motor vehicles and motor
cycles

9519 	 Other repair shops not elsewhere. -

classified

952	 LAUNDRIES, LAUNDRY SERVICES AND CLEANING
AND DYEING PLANTS

9520 	 Laundries, laundry services and cleaning
and dyeing plants

95201 Laundries and laundry services

95202 Cleaning and dyeing

953	 DOMESTIC SERVICES

959	 MISCELLANEOUS PERSONAL SERVICES

9591 	 Barber and beauty shops

95911 Men's hairdressing

95912 Ladies' hairdressing and beauty
parlour services

9592 	 Photographic studios, including commercial
photography

9599 	 Personal services not elsewhere classified

95991 Funeral services

95999 Other personal services

9600 	 International and other extra-territorial
bodies

0000 	 Activities not adequately defined
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Utkommet i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH)

Nr. 1 Regler for publikasjonenes utstyr m.v. i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker

2 Veiledning for nye assistenter

3 Regler for maskinskrivning i Statistisk Sentralbyrå

4 	 Innføring i maskinregning. Hefte 1. Addisjonsmaskiner

5 	 InnfOring i maskinregning. Hefte 2. Kalkulasjonsmaskiner

6 	 Regler for utstyr m.v. for publikasjoner i seriene Norges offisielle statistikk (NOS) og
Samfunnsøkonomiske studier (SOS) og publikasjonen Statistiske meldinger

7 	 Prinsipper for konstruksjon av statistiske blanketter

8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi

9 	 Standard for næringsgruppering ISBN 82-537-0906-4

10 Hjemmel for innkreving av oppgaver

11 Kurs i hullkortmaskiner

12 	 Adresseliste for folkeregistrene

13 	 Standard for handelsområder ISBN 82-537-0715-0

14 Innføring i DEUCE

15 Programmering for DEUCE. Første hefte

16 Alfasystemet. Et lettkodingssystem for DEUCE

17 Håndbok for DEUCE-operatører

18 Programmering for DEUCE. Annet hefte

19 Varenomenklatur for industristatistikken ISBN 82-537-0814-9

20 	 Regler for publiseringsarbeidet m.v. i Statistisk Sentralbyrå

21 Håndbok for 1401-programmerere og -operatører

22 	 Statistisk testing av hypoteser ved regresjonsberegninger

23 	 Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk ISBN 82-537-0196-9

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