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1 Innledning 
Oversikt over statistiske kjennetegn i Forsikringsforetakenes Offentlige Regnskaps- og 

Tilsynsrapportering (FORT) gir en oversikt over og en beskrivelse av institusjonelle sektorkoder, 

nærings-/bransjekoder og landkoder som selskapene skal benytte i rapporteringen.  I tillegg finner 

rapportøren informasjon hvilke utenlandske selskaper som er notert på Oslo Børs, samt en liste over 

obligasjoner og sertifikater lagt ut i Norge av utenlandske utstedere. 

2 Institusjonelle sektorkoder fom. 1. kvartal 2012  
Tabell 1. Institusjonelle sektorkoder 

Obligatoriske sektorkoder Obligatoriske sektorkoder 

01000 Norske sektorer i alt 41000 Holdingforetak i finanskonsern 
01008  - Tilknyttede selskaper 41008  - Tilknyttede selskaper 
01009  - Konsernselskaper 41009  - Konsernselskaper 

01010   - Norske sektorer i alt ekskl. tilknyttede- og  
     konsernselskaper  43000 Verdipapirfond 

11100 Statens forretningsdrift 45000 Investeringsselskaper og aktive eierfond/PE-fond 
11200 Statlig eide aksjeselskaper mv.   45008  - Tilknyttede selskaper 
11208  - Tilknyttede selskaper 45009  - Konsernselskaper 
15100 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar 49000 Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring 
15200 Kommunale aksjeselskaper mv.  49008  - Tilknyttede selskaper 
15208  - Tilknyttede selskaper 49009  - Konsernselskaper 
21000 Private aksjeselskaper mv.  55000 Livsforsikringsforetak og pensjonskasser 
21008  - Tilknyttede selskaper 55008  - Tilknyttede selskaper 
21009  - Konsernselskaper 55009  - Konsernselskaper 
23000 Personlige foretak 57000 Skadeforsikringsforetak 
23008  - Tilknyttede selskaper 57008  - Tilknyttede selskaper 
23009  - Konsernselskaper 57009  - Konsernselskaper 

25000 Private produsentorienterte organisasjoner uten 
profittformål 61000 Stats- og trygdeforvaltningen 

31000 Norges Bank 65000 Kommuneforvaltningen 
32000 Banker 70000 Ideelle organisasjoner 
32008  - Tilknyttede selskaper 70008  - Tilknyttede selskaper 
32009  - Konsernselskaper 70009  - Konsernselskaper 
35000 Kredittforetak 82000 Personlig næringsdrivende 
35008  - Tilknyttede selskaper 83000 Borettslag o.l.  
35009  - Konsernselskaper 85000 Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter oa. 
36000 Finansieringsforetak 08000 Ufordelt sektor 
36008  - Tilknyttede selskaper 90000 Utenlandske sektorer i alt 
36009  - Konsernselskaper 90008  - Tilknyttede selskaper 
39000 Statlige låneinstitutter og investeringsselskaper 90009  - Konsernselskaper 

  90010 - Utenlandske sektorer i alt ekskl. tilknyttede- og        
    konsernselskaper 
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2.2 Nærmere definisjoner og beskrivelser av de enkelte institusjonelle 
 sektorene 
 

Kodei 
 
Institusjonell sektor 
 

 
Definisjon  

 
Merknader 

01000 
01008 

 
01009 

 
01010 

 

Norske sektorer i alt 
Norske sektorer i alt, tilknyttede 
selskaper 
Norske sektorer i alt, konsernsel. 
selskap 
Norske sektorer i alt ekskl. 
tilknyttede- og konsernselskaper 

Sum alle norske sektorer 
 
 
 
 
Sum alle norske sektorer eksklusive tilknyttede- og 
konsernselskap (sektorkode 01000 -  01008, 01009) 

F.o.m. sektor 11100 t.o.m. sektor 85000, 08000. 
 
 
 
 
 

11100 Statens forretningsdrift Forvaltningsbedrifter som driver ikke-finansiell, 
markedsrettet virksomhet. 

Inkl. Statens direkte økonomiske engasjement 
(SDØE), Statens kartverk og regionale apotek. 

11200 
 
 

11208 

Statlig eide aksjeselskaper mv.  
 
 

Ikke-finansielle selskaper hvor staten direkte eller 
indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt aksje- 
eller andelskapital, kapitalinnskudd eller 
kommandittinnskudd. 

Inkl. statsforetak (SF) 

15100 Kommunale foretak med 
ubegrenset ansvar 

Kommunale/fylkeskommunale foretak som driver 
ikke-finansiell, markedsrettet næringsvirksomhet og 
enten er en del av kommunen/fylkeskommunen som 
juridisk person, eller er juridisk person hvor 
kommunen/fylkeskommunen har ubegrenset 
økonomisk ansvar. 

Omfatter kommunale og fylkeskommunale 
foretak (KF og FKF), interkommunale selskaper 
regulert i egen lov (IKS), samt selskaper hvor 
kommunene eller fylkeskommunene har 
ubegrenset økonomisk ansvar - når disse driver 
næringsrettet virksomhet som er ikke-finansiell. 

15200 
 
 

15208 

Kommunale aksjeselskaper mv. Ikke-finansielle selskaper med egen juridisk status 
hvor kommunen/fylkeskommunen har begrenset 
økonomisk ansvar og direkte eller indirekte eier mer 
enn 50 prosent av innbetalt eierkapital.   

Inkl. ansvarlige selskaper som kommunene/ 
fylkeskommunene eier indirekte gjennom 
selskaper med begrenset ansvar. 

21000 
 
 
 

21008 
21009 

Private aksjeselskaper mv.  Ikke-finansielle selskaper med begrenset økonomisk 
ansvar hvor private eller utlendinger direkte eller 
indirekte eier mer enn 50 prosent av innbetalt 
eierkapital. 

Omfatter aksjeselskaper (ASA, AS), boligbygge-
lag (BBL) og samvirkelag (SA). Omfatter også 
utenlandske selskapers filialer i Norge (inkl. kon-
tinentalsokkelen). 
Selskaper og filialer som driver finansiell virk-
somhet føres under den aktuelle finanssektoren. 

23000 
 

23008 
23009 

Personlige foretak Private selskaper med ubegrenset økonomisk ansvar 
som driver ikke-finansiell virksomhet. 

Omfatter ansvarlige selskaper, kommandittsel-
skaper, partrederier o.l.  Omfatter også store 
enkeltpersonforetak som har karakter av å være 
egne foretak (ENK med mer enn 30 ansatte). 

25000 Private produsentorienterte 
organisasjoner uten profittformål 

Omfatter bl.a. arbeidsgiverorganisasjoner, tekniske 
og økonomiske bransjeorganisasjoner og institu-
sjoner til fremme av omsetning og andre næringsinter 

 

31000 Norges Bank Norges Bank  
32000 

 
32008 
32009 

Banker Kredittinstitusjon med konsesjon fra Finanstilsynet 
som bank iht. finansforetaksloven, samt norske filialer 
av utenlandske kredittinstitusjoner som driver 
bankvirksomhet i Norge. 

Norske bankers filialer/datterbanker i utlandet 
betraktes som utenlandske og føres under 
sektorkode 9000x Utenlandske sektorer i alt 
(med eventuell underoppdeling). 

35000 

 
35008 
35009 

Kredittforetak Kredittinstitusjon med konsesjon fra Finanstilsynet 
som kredittforetak iht. finansforetaksloven, samt 
norske filialer av utenlandske kredittinstitusjoner som 
driver virksomhet som kredittforetak i Norge. 

Kommunalbanken AS inngår her. 

36000 
 

36008 
36009 

Finansieringsforetak Factoring-, leasing- og avbetalingsforetak og andre 
finansieringsforetak med konsesjon fra Finanstilsynet 
iht. finansforetaksloven. Inkluderer også norske 
filialer av utenlandske kredittinstitusjoner som driver 
virksomhet som finansieringsforetak i Norge. 

 

39000 
 

Statlige låneinstitutter og -
investeringsselskaper 

Statlige låneinstitutter som inngår i det trykte 
statsregnskapet og investeringsselskaper som er mer 
enn 50 prosent direkteeid av staten, samt datter-
selskaper med samme type virksomhet. 

Statlige låneinstitutter omfatter Den Norske Stats 
Husbank, Statens lånekasse for utdanning,  
Innovasjon Norge og investeringsselskaper som 
er mer enn 50 prosent direkteeid av staten, samt 
datterselskaper med samme type virksomhet. 

41000 
 

41008 
41009 

Holdingfortetak i finanskonsern Foretak med konsesjon som holdingforetak i 
finanskonsern iht.  finansforetaksloven.  

 



Oversikt over statistiske kjennetegn  Bransjekoder 
 

 5 

 
Kodei 

 
Institusjonell sektor 
 

 
Definisjon  

 
Merknader 

43000 Verdipapirfond Verdipapirfond regulert i hht. lov om verdipapirfond, 
samt norskregistrerte fond som administreres av 
utenlandske forvaltningsselskaper. 

Verdipapirfondenes forvaltningsselskaper føres 
under sektor 4900 Øvrige finansielle foretak 
unntatt forsikring. 

45000 
 

45008 
45009 

Investeringsselskaper og aktive 
eierfond / PE-fond 

Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond 
(såkorn-, vekst- og oppkjøpsfond / seed, venture, buy 
out) som er åpne for allmennheten. 

Lukkede investerings- og utviklingsselskaper skal 
føres under 4900 Øvrige finansielle foretak 
unntatt forsikring 

49000 
 
 
 
 
 
 

    49008 
49009 

Øvrige finansielle foretak unntatt 
forsikring 

Omfatter verdipapirfondenes forvaltningsselskaper, 
verdipapirbørser, opsjonsbørser, Verdipapirsentralen, 
Bankenes sikringsfond. Omfatter også foretak hvor 
hovedvirksomheten er verdipapirmegling, kreditt- og 
låneformidling, administrasjon av forsikrings-
markedet, forsikringsmegling og assurandør-
virksomhet drevet som selvstendig virksomhet. 
Omfatter videre sektoren foretak som investerer på 
vegne av foretaksgrupper eller familier. 

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og 
Eksportkreditt Norge AS er inkl. her f.o.m. 2012 

55000 
 
 
 

55008 
55009 

Livsforsikringsselskaper og 
pensjonskasser 

Livsforsikringsforetak og pensjonskasser med 
konsesjon fra Finanstilsynets iht. finansforetaks-
loven, samt pensjonsfond under Finanstilsynets  
kontroll og pensjons- og stønadsordninger opprettet 
ved avtaler mellom næringslivets organisasjoner. 
Inkluderer norske filialer av utenlandske 
livsforsikringsselskaper. 

Inkl.  AFP.   
Omfatter ikke innskuddspensjonsforetak som 
føres under sektor 4900 Øvrige finansielle foretak 
unntatt forsikring. Norske livsforsikringsforetaks 
filialer/datterselskaper i utlandet betraktes som 
utenlandske og føres under sektor kode9000x 
Utenlandske sektorer i alt 

57000 
  
 
 

57008 
57009  

Skadeforsikringsselskaper Skadeforsikringsforetak med konsesjon fra  
Finanstilsynets iht. finansforetaksloven og gjensidige 
sjøtrygdelag under Finanstilsynets kontroll, samt  
norske filialer av utenlandske skadeforsikringsforetak. 

Norske skadeforsikringsforetaks filialer/datter-
selskaper i utlandet betraktes som utenlandske 
og føres under sektor 9000x Utenlandske 
sektorer i alt (med eventuell underoppdeling). 

61000 Stats- og trygdeforvaltningen Departementer, direktorater, barnetrygden, skatte-, 
avgifts- og tollmyndigheter, forsvar, retts-, politi- og 
fengselsvesen, forvaltningsbedrifter som ikke driver 
markedsrettet virksomhet, statlige utdanningsinstitu-
sjoner, museer, regionale helseforetak, helseforetak, 
statens pensjonskasser, fond av statlige organer og 
lokale skatteoppkrevere.  

Inkl. Folketrygden, Pensjonstrygden for fiskere 
og for skogsarbeidere, Krigspensjonering for 
militærpersoner, Pensjonstrygden for sjømenn, 
Statens petroleumsforsikringsfond, Statens 
pensjonsfond – Utland, Statens pensjonsfond - 
Innland (tidl. Folketrygdfondet), Forsvarsbygg og 
Statsbygg.   
Statens forretningsdrift grupperes under sektor 
1110 og statlige låneinstitutter under sektor 
3900x. Pensjons- og stønadsordninger opprettet 
ved avtaler mellom næringslivets organisasjoner, 
grupperes under sektor 5500x Livsforsikrings-
foretak og pensjonskasser. 

65000 Kommuneforvaltningen Kommuner, fylkeskommuner og kommunal og 
fylkeskommunal virksomhet, kirkelige fellesråd og 
kirkesokn. Sektoren omfatter videre forvaltnings-
bedrifter som ikke driver markedsrettet nærings-
virksomhet, også om de er regulert i egen lov. 

Inkl. kommunale og fylkeskommunale foretak 
(KF og FKF) samt interkommunale selskaper 
regulert i egen lov (IKS) som ikke driver 
markedsrettet næringsvirksomhet.  

70000 
 
 
 
 

70008 
70009 

Ideelle organisasjoner Omfatter kun enheter som ikke driver markedsrettet 
virksomhet og som er rettet mot husholdningene, 
herunder arbeidstakerorganisasjoner og yrkessam-
menslutninger, politiske, kulturelle (inkl. idrett), 
religiøse, humanitære og andre ideelle 
organisasjoner og foreninger. Omfatter også legater. 

 

82000 Personlig næringsdrivende Omfatter fysiske personer i egenskap av personlig 
næringsdrivende med norsk bostedsadresse 

Inkl. enkeltpersonforetak (ENK) med mindre enn 
30 ansatte. Omfatter ikke ENK med mer enn 30 
ansatte eller sameier i form av ANS, DA, PRE 
eller KS som føres under sektor 2300x. 

83000 Borettslag o.l. Omfatter borettslag og tilsvarende institusjoner Omfatter borettslag (BRL). 
Omfatter ikke boligbyggelag som skal føres 
under sektor 2100x Private foretak med 
begrenset ansvar. 
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Kodei 

 
Institusjonell sektor 
 

 
Definisjon  

 
Merknader 

85000 Lønnstakere, pensjonister, 
trygdede, studenter o.a. 

Omfatter fysiske personer med norsk bosteds-
adresse, i egenskap av lønnsmottakere, pensjons- og 
trygdemottakere, skoleelever og studenter med egen 
husholdning, samt formuesinntektstakere.  

 

08000 Ufordelt sektor Brukes utelukkende for kunder som åpenbart ikke er 
mulig å gruppere annet sted. 

 

90000 
90008 

 
90009 

 
90010 

 
 

Utenlandske sektorer i alt 
Utenlandske sektorer i alt, 
tilknyttede selskaper 
Utenlandske sektorer i alt, 
konsernselskaper 
Utenlandske sektorer i alt ekskl. 
tilknyttede- og konsernselskaper 
 

Sum alle utenlandske sektorer 
 
 
 
 
Sum alle utenlandske sektorer eksklusive tilknyttede- 
og konsernselskap (sektor 90000 minus 90008 og 
90009) 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 I rapporteringen benytter rapportøren sektorkodens 5 siffer for å markere rapportørens eventuelle tilknyttede selskaper (5 siffer = 8) og 
konsernselskaper (5 siffer = 9). 

2.3 Ulike sektorgrupperinger basert på institusjonell sektor 
2.3.1 Hovedgrupperinger basert på institusjonell sektor 
 

Institusjonell sektor Omfatter sektorene 

 Sektorkode Sektornavn 

Offentlig forvaltning. 61000 Stats- og trygdeforvaltningen 
 65000 Kommuneforvaltningen 

Finansielle foretak 31000 Norges Bank 
 3200x Banker, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og konsernselskaper og øvrige 
 3500x Kredittforetak, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og konsernselskaper og øvrige 
 3600x Finansieringsforetak, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og konsernselskaper og øvrige 
      39000 Statlige låneinstitusjoner og investeringsselskaper 
 4100x Holdingforetak i finanskonsern fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og konsernselskaper og øvrige 
 43000 Verdipapirfond 

 4500x Investeringsselskaper og aktive eierfond/PE- fond, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og 
konsernselskaper og øvrige 

 4900x Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og 
konsernselskaper og øvrige 

 5500x Livsforsikringsselskaper og pensjonskasse, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og konsern-
selskaper og øvrige 

 5700x Skadeforsikringsselskaper, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- konsernselskaper og øvrige 

Ikke-finansielle foretak 11100 Statens forretningsdrift 
 1120x Statlig eide aksjeselskaper mv., fordelt på: tilknyttede (11208) og øvrige (11200) 
 15100 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar 
 1520x Kommunalt eide aksjeselskaper mv., fordelt på: tilknyttede (15208) og øvrige (15200) 
 2100x Private aksjeselskaper mv., fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og konsernselskaper og øvrige 
 2300x Personlige foretak, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og konsernselskaper og øvrige 

 25000 Private, produsentorienterte organisasjoner uten profittformål 
 

 
Husholdninger 

 
70000 

 
Ideelle organisasjoner  

      82000 Personlig næringsdrivende) 
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 83000 Borettslag o.l.   
 85000 Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 
 08000 Ufordelt sektor.   

Utlandet 9000x Utenlandske sektorer, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og felleskontrollerte foretak og øvrige 
 
 
2.3.3 Andre brukte grupperinger etter institusjonell sektor 
 

 Omfatter sektorene 

 Sektorkode Sektornavn 
Norske 
kredittinstitusjoner 31000 Norges Bank 

 3200x Banker, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og konsernselskaper og øvrige 

 3500x Kredittforetak, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og konsernselskaper og øvrige 

 3600x Finansieringsforetak, fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og konsernselskaper og øvrige 

 39000 Statlige låneinstitutter og investeringsselskaper 

Publikum i Norge 11100 Statens forretningsdrift 

 1120x Statlig eide aksjeselskaper, fordelt på tilknyttede selskaper (11208) og øvrige (11200) 

 15100 Kommunale foretak med ubegrenset ansvar  

 15200x Kommunalt eide aksjeselskaper mv., fordelt på tilknyttede selskap (15208) og øvrige (15200) 

 2100x Private aksjeselskaper mv. , fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og felleskontrollerte foretak og 
øvrige 

 2300x Personlige foretak, , fordelt på konsernselskaper, tilknyttede- og konsernselskaper og øvrige 

 25000 Private, produsentorienterte organisasjoner uten profittformål 

 65000 Kommuneforvaltningen 

 70000 Ideelle organisasjoner 

 82000 Personlig næringsdrivende 

 83000 Borettslag o.l.  

 85000 Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a. 

 08000 Ufordelt sektor 
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3.1 Bransjekoder i skadeforsikring gjeldende fra og med 2016. 
Kode

1 
Bransje Kode  

2 
Bransjetekst FORT Kode 

samlet 
Bransjekode SOLVENS II Definisjon 

1 Skadeforsikrings-  
forpliktelser 

010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forsikring mot utgifter til 
medisinsk behandling  
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

1010 1  Forpliktelser som gjelder forsikring for 
dekning av medisinske utgifter, utover 
de forpliktelser som omfattes av 
bransje 1030, og hvor den 
underliggende forretning ikke 
håndteres ved hjelp av et teknisk 
grunnlag som tilsvarer det som 
benyttes i livsforsikring. Omfatter 
også proporsjonal gjenforsikring av 
skadeforsikringsforpliktelsene. 

  020 Forsikring mot inntektstap 1020 2 Forpliktelser som gjelder forsikring 
mot inntektstap, utover de forpliktelser 
som omfattes av bransje 1030, og 
hvor den underliggende forretning 
ikke håndteres ved hjelp av et teknisk 
grunnlag som tilsvarer det som 
benyttes i livsforsikring. Omfatter 
også proporsjonal gjenforsikring av 
skadeforsikringsforpliktelsene.  

  030 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yrkesskadeforsikring 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      

1030 3 Helseforsikringsforpliktelser som 
gjelder yrkesskader, herunder 
yrkesulykker og yrkessykdommer, og 
hvor den underliggende forretning 
ikke håndteres ved hjelp av et teknisk 
grunnlag som tilsvarer det som 
benyttes i livsforsikring. Omfatter 
også proporsjonal gjenforsikring av 
skadeforsikringsforpliktelsene. 

  040 
 
 
 
 
 

Motorvognforsikring – trafikk 
 
 
 
 
                                                      

1040 4 Forsikringsforpliktelser som dekker alle 
former for ansvar i forbindelse med 
landbaserte motorkjøretøy (herunder 
førers ansvar). Omfatter også  
proporsjonal gjenforsikring av 
skadeforsikringsforpliktelsene. 

  050 
 
 
 
 
 

Motorvognforsikring – øvrig 
 
 
 
 
                                                       

1050 5 Forsikringsforpliktelser som dekker all 
skade på eller tap av landbaserte 
kjøretøy (herunder jernbanekjøretøy). 
Omfatter også proporsjonal gjen-
forsikring av skadeforsikrings-
forpliktelsene. 

  060 
 
 
 
 

Sjøforsikring, transportforsikring 
og luftfartsforsikring 
 

1060 6 Forsikringsforpliktelser som dekker all 
skade på eller tap av havgående 
fartøy, fartøy på innsjø, elv eller kanal 
og luftfartøy samt skade på eller tap 
av varer under transport eller bagasje 
uansett transportform. Forsikrings- 
forpliktelser som dekker ansvar som 
følge av bruk av luftfartøy, havgående 
fartøyer eller fartøyer på innsjøer, 
elver eller kanaler (herunder førers 
ansvar). Omfatter også proporsjonal 
gjenforsikring av skadeforsikrings- 
forpliktelsene. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

070 Forsikring mot brann og annen 
skade på eiendom 

1070 7 Forsikringsforpliktelser som dekker all 
skade på eller tap av ting, utover de 
forpliktelser som omfattes av 
bransjene 1050 og 1060, som følge 
av brann, eksplosjon, naturkrefter 
herunder storm, hagl eller frost, 
kjernekraft, jordskred samt hendelser 
som f.eks. tyveri. Omfatter også 
proporsjonal gjenforsikring av 
skadeforsikringsforpliktelsene. 

080 
 
 
 
 
 

Ansvarsforsikring 
 
 
 
 
                                                       

1080 8 Forsikringsforpliktelser som dekker 
alle former for ansvar utover de 
forpliktelser som omfattes av 
bransjene 1040 og 1060. Omfatter 
også proporsjonal gjenforsikring av 
skadeforsikringsforpliktelsene. 
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Kode
1 

Bransje Kode  
2 

Bransjetekst FORT Kode 
samlet 

Bransjekode SOLVENS II Definisjon 

  090 
 
 
 
 
 

Kreditt- og kausjonsforsikring 
 
 
 
 
                                                       

1090 9 Forsikringsforpliktelser som dekker 
insolvens, eksportkreditt, avbetaling, 
boliglån, landbrukskreditt samt direkte 
og indirekte kausjoner. Omfatter også 
proporsjonal gjenforsikring av 
skadeforsikringsforpliktelsene. 

  100 
 
 
 
 

Rettshjelpsforsikring 
 
 
 
                                                       

1100 10 Forsikringsforpliktelser som dekker 
advokatutgifter og saksomkostninger. 
Omfatter også proporsjonal gjen-
forsikring av skadeforsikrings- 
forpliktelsene. 

  110 
 
 
 
 
 
 

Assistanseforsikring 
 
 
 
 
 
                                                       

1110 11 Forsikringsforpliktelser som dekker 
assistanse til personer som kommer i 
vanskeligheter under reise eller under 
fravær fra bostedet eller sitt faste 
oppholdssted. Omfatter også 
proporsjonal gjenforsikring av 
skadeforsikringsforpliktelsene. 

  120 Forsikring mot diverse 
økonomiske tap 

1120 12 Forsikringsforpliktelser som dekker 
risiko for arbeidsledighet, utilstrekkelig 
inntekt, dårlig vær, tap av 
ytelser/goder, løpende generelle 
utgifter, uforutsette handelskostnader, 
tap av markedsverdi, tap av husleie 
eller omsetning, indirekte handelstap 
utover de ovennevnte, andre 
finansielle tap (ikke-handelsrelaterte) 
samt all annen skadeforsikringsrisiko 
som ikke omfattes av bransjene 1010 
til 1110.  Omfatter også proporsjonal 
gjenforsikring av skadeforsikrings-
forpliktelsene. 

3 Ikke-proporsjonal 
gjenforsikring av 
skadeforsikrings- 
forpliktelser 

250 
 

Ikke-proporsjonal gjenforsikring 
av helseforsikringsforpliktelser  

3250 25 Ikke-proporsjonale gjenforsikrings-
forpliktelser vedrørende forsikrings-
forpliktelser som omfattes av 
bransjene 1010, 1020 og 1030. 

  260 
 

Ikke-proporsjonal gjenforsikring 
av ansvarsforsikringsforpliktelser 
 

3260 26 Ikke-proporsjonale gjen-
forsikringsforpliktelser vedrørende 
forsikringsforpliktelser som omfattes 
av bransjene 1040 og 1080. 

  270 
 

Ikke-proporsjonal gjenforsikring 
av (forpliktelser innen) sjø-
forsikring, transportforsikring og 
luftfartsforsikring     

3270 27 Ikke-proporsjonale 
gjenforsikringsforpliktelser 
vedrørende forsikringsforpliktelser 
som omfattes av bransje1060. 

  280 Ikke-proporsjonal gjenforsikring 
av øvrige skadeforsikrings- 
forpliktelser. 

3280 28 Ikke-proporsjonale gjen-
forsikringsforpliktelser vedrørende 
forsikringsforpliktelser som omfattes 
av bransjene 1050, 1070,1090, 1100, 
1110 og 1120. 

4 Livsforsikrings-
forpliktelser som kan 
tegnes av skade- 
forsikringsforetak 

290 
 
 

Helseforsikring                                                    4290 29 Helseforsikringsforpliktelser, hvor den 
underliggende forretning håndteres 
ved hjelp av et teknisk grunnlag som 
tilsvarer det som benyttes i livs-
forsikring. Omfatter også proporsjonal 
gjenforsikring av helseforsikrings-
forpliktelsene. 

  330 
 
  

Annuiteter fra skadeforsikring 
som gjelder helseforsikrings- 
forpliktelser           

    4330 33  

  340 Annuiteter fra skadeforsikring 
som gjelder andre forpliktelser 
enn helseforsikringsforpliktelser 

4340 34  

5 Ikke-proporsjonal 
gjenforsikring av livs- 
forsikringsforpliktelser 
som kan tegnes av 
skadeforsikringsforetak 

350 
 
 
 
 

Ikke-proporsjonal gjenforsikring 
av annuiteter fra skadeforsikring 
som gjelder helseforsikrings-
forpliktelser 
                                                       

5350 35 Ikke-proporsjonale 
gjenforsikringsforpliktelser 
vedrørende forsikringsforpliktelser 
som omfattes av bransje 4290 og 
4330. 

  360 Ikke-proporsjonal gjenforsikring 
av annuiteter fra skadeforsikring 
som gjelder andre forpliktelser 
enn helseforsikringsforpliktelser 

5360 36 Ikke-proporsjonale 
gjenforsikringsforpliktelser 
vedrørende forsikringsforpliktelser 
som omfattes av bransje 4340. 
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Sammenhengen mellom nye (fom.2016) og gamle (tom. 2015 bransjekoder for skadeforsikring: 
 

Kode Delbransje Tidligere  delbransjekode 
1010 Forsikring mot utgifter til medisinsk 

behandling 
Deler av 140 Ulykkesforsikringer  
Deler av 260 Trygghetsforsikringer 

1020 Forsikring mot inntektstap Deler av 140 Ulykkesforsikringer 
Deler av 260 Trygghetsforsikringer 

1030 Yrkesskadeforsikring 
 

250 Yrkesskadeforsikringer 

1040 Motorvognforsikring - trafikk 121 Trafikkforsikringer 
231 Trafikkforsikringer (ansvar) 

1050 Motorvognforsikring - øvrig 122 Andre forsikringsarter (kasko, minikasko mv.) 
232 Andre forsikringsarter (kasko, minikasko mv.) 

1060 Sjøforsikring, transportforsikring og 
luftfartsforsikring 

290 Transportforsikringer 
310 Storkaskoforsikringer 
320 Kystkaskoforsikringer 
330 P&I-forsikringer 
390 Øvrige sjøforsikringer  
400 Energiforsikringer 
500 Luftfartsforsikringer 

1070 Forsikring mot brann og annen 
skade på eiendom 

110 Kombinerte forsikringer – privat (111,112,113 119) 
130 Fritidsbåtforsikringer 
210 Industriforsikringer 
220 Kombinerte forsikringer i mellommarkedet (inkl. avbrudd) 

1080 Ansvarsforsikring 240 Ansvarsforsikringer 
1090 Kreditt- og kausjonsforsikring 700 Kredittforsikringer 
1100 Rettshjelpsforsikring -- 
1110 Assistanseforsikring 150 Reiseforsikringer 
1120 Forsikring mot diverse økonomiske 

tap 
270 Husdyrforsikringer 
280 Fiskeoppdrettsforsikringer 
190 Øvrige landbaserte forsikringer - privat  
Deler av 298 Ettårige risikoforsikringer 
299 Øvrige landbaserte forsikringer - næringsliv 

3250 Ikke- proporsjonal gjenforsikring av 
helseforsikringsforpliktelser 

Deler av 620 Ikke-proporsjonal gjenforsikring 

3260 Ikke- proporsjonal gjenforsikring av 
ansvarsforsikringsforpliktelser 

Deler av 620 Ikke-proporsjonal gjenforsikring 

3270 Ikke- proporsjonal gjenforsikring av 
(forpliktelser innen) sjø-forsikring, 
transportforsikring og 
luftfartsforsikring 

Deler av 620 Ikke-proporsjonal gjenforsikring 

3280 Ikke- proporsjonal gjenforsikring av 
øvrig(e) skadeforsikrings- 
forpliktelser. 

Deler av 620 Ikke-proporsjonal gjenforsikring 

4290 Helseforsikring Deler av 298 Ettårige risikoforsikringer 
4330 Annuiteter fra skadeforsikring som 

gjelder helseforsikrings-
forpliktelser. 

Ingen tidligere bransjekode 

4340 Annuiteter fra skadeforsikring som 
gjelder andre forpliktelser enn 
helseforsikringsforpliktelser. 

Ingen tidligere bransjekode 

5350 Ikke-proporsjonal gjenforsikring av 
annuiteter fra skadeforsikring som 
gjelder helseforsikringsforpliktelser. 

Deler av 620 Ikke-proporsjonal gjenforsikring 

5360 Ikke-proporsjonal gjenforsikring av 
annuiteter fra skadeforsikring som 
gjelder andre forpliktelser enn 
helseforsikringsforpliktelser 

Deler av 620 Ikke-proporsjonal gjenforsikring 
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3. 2 Bransjekoder livsforsikring gjeldene fra og med 2016. 
 

Kode 
 

Bransjegruppe Kode Hovedbransje Kode Delbransje Definisjon 

800 Livs- og pensjons- 
forsikringer 

810 Individuell  
kapitalforsikring 

811 Overskuddsmodell etter lovens 
§3-13 

Individuell livsforsikring ved dødsfall, 
inntruffet ervervsuførhet eller avtalt 
opphørsalder. Med loven menes  
forsikringsvirksomhetsloven 

    812 Modifisert overskuddsmodell etter  
lovens §3-16 

    813 Overskuddsmodell etter gammel 
lov §8-1  

    814 Kontrakter uten rett til andel av 
overskudd 

    815 Investeringsvalg 
  820 Individuell rente- og  

pensjonsforsikring 
821 Overskuddsmodell etter lovens  

§3-13 
Individuell livsforsikring med periodiske 
utbetalinger i en nærmere angitt 
tidsperiode fra dødsfall, inntruffet 
ervervsuførhet eller avtalt 
pensjonsalder. Med loven menes  
forsikringsvirksomhetsloven 

    822 Modifisert overskuddsmodell etter  
lovens §3-16 

    823 Overskuddsmodell etter gammel 
lov §8-1 

    824 Kontrakter uten rett til andel av 
overskudd 

    825 Investeringsvalg 
  830 Foretakspensjonsordninger 831 Foretakspensjonsordninger uten 

investeringsvalg 
Kollektiv livsforsikring tegnet av en 
arbeidsgiver, med periodiske 
utbetalinger til arbeidstakerne i en 
nærmere angitt tidsperiode fra avtalt 
pensjonsalder. Størrelsen av de årlige 
utbetalingene er fastsatt i ordningen. 
Kan også omfatte periodiske 
utbetalinger til arbeidstakerne fra 
inntruffet ervervsuførhet og til etterlatte 
fra dødsfall. (Lov om foretakspensjon) 

  832 Foretakspensjonsordninger med 
investeringsvalg 

  835 Fripoliser uten investeringsvalg 
  836 Fripoliser med investeringsvalg 
  839 Foretakspensjonsordning uten 

rett til andel av overskudd 

  840 Innskuddspensjonsordninger 845 Innskuddspensjonsordninger uten 
investeringsvalg 

Kollektiv livsforsikring tegnet av en 
arbeidsgiver, med periodiske 
utbetalinger til arbeidstakerne i en 
nærmere angitt tidsperiode fra avtalt 
pensjonsalder. Arbeidsgiver betaler inn 
fastsatte årlige innskudd til pensjons-
ordningen som sammen med 
avkastning akkumuleres i arbeids-
takerens pensjonskapital. Størrelsen av 
de årlige utbetalingene vil avhenge av 
pensjonskapitalens verdi til enhver tid. 
Kan også tilknyttes foretakspensjon 
som gir periodiske utbetalinger til 
arbeidstakerne fra inntruffet ervervs-
uførhet og til etterlatte fra dødsfall. (Lov 
om innskuddspensjon i arbeidsforhold) 

    847 Innskuddspensjonsordninger med 
investeringsvalg 

    848 Pensjonskapitalbevis uten 
investeringsvalg 

    849 Pensjonskapitalbevis med 
investeringsvalg 

  850 Tjenestepensjonsordninger 851 Tjenestepensjonsordninger uten 
investeringsvalg 

Kollektiv livsforsikring tegnet av en 
arbeidsgiver, med periodiske 
utbetalinger til arbeidstakerne i en 
nærmere angitt tidsperiode fra avtalt 
pensjonsalder. Arbeidsgiver betaler inn 
fastsatte årlige innskudd til pensjons-
ordningen som sammen med 
avkastning akkumuleres i arbeids-
takerens pensjonsbeholdning. 
Størrelsen av de årlige utbetalingene 
fastsettes ved nådd pensjonsalder og 
vil da avhenge av pensjonsbeholdni- 
ngenes samlede verdi. Kan også 
tilknyttes foretakspensjon som gir 
periodiske utbetalinger til arbeids-
takerne fra inntruffet ervervsuførhet og 
til etterlatte fra dødsfall. (Lov om 
tjenestepensjon). 

  852 Tjenestepensjonsordninger med 
investeringsvalg 

  855 Pensjonsbevis uten 
investeringsvalg 

  856 Pensjonsbevis med 
investeringsvalg 

  859 Tjenestepensjonsordninger uten 
rett til andel av overskudd 

  860 Gruppelivsforsikring 860 Gruppelivsforsikring Kollektiv livsforsikring tegnet av en 
arbeidsgiver eller en forening av 
yrkesutøvere, med engangsutbetaling 
til arbeidstakerne/ 
foreningsmedlemmene ved dødsfall 
eller inntruffet ervervsuførhet. 
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Kode 
 

Bransjegruppe Kode Hovedbransje Kode Delbransje Definisjon 

Gjeldsgruppelivsforsikring og forsikring 
på «økonomiske grupper» inngår også. 
 

  870 Kollektiv pensjonsforsikring for 
kommuner, herunder institusjoner 
med lignende pensjonsplaner 
 

871 Ytelsesbasert uten investerings-
valg 

Pensjonsordninger med ytelsesbasert 
pensjon opprettet i 
livsforsikringsselskap som er bundet 
av hovedtariffavtale inngått mellom 
arbeidsgiver- og arbeidstaker-
organisasjonene i kommunal sektor, 
eller av tariffavtale med tilsvarende 
krav til pensjonsordning som for 
kommunal arbeidsgiver. 

875 Ytelsesbasert med investerings-
valg 

876 Oppsatte rettigheter 
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4 Landgruppering 

4.1 Kjennetegn for geografisk tilhørighet av debitor og kreditor 
EUROPA AFRIKA   
DK Danmark DZ Algerie EH Vest-Sahara 
FI Finland AO Angola ZM Zambia 
FO Færøyene BJ Benin ZW Zimbabwe 
IS Island BW Botswana   
SE Sverige BF Burkina Faso ASIA 
AL Albania BI Burundi AF Afghanistan 
AD Andorra DJ Djibouti AM Armenia 
BE Belgia EG Egypt AZ Azerbajdzjan 
BA Bosnia Hercegovina GQ Ekvatorial-Guinea med BH Bahrain 
BG Bulgaria  Fernando Po BD Bangladesh 
EE Estland CI Elfenbenskysten BT Bhutan 
FR Frankrike ER Eritrea IO Britisk territorium i  
GI Gibraltar ET Etiopia  Det Indiske Hav 
GG Guernsey GA Gabon BN Brunei 
GR Hellas GM Gambia AE De forente Arabiske Emirater, 
BY Hviterussland (Belarus) GH Ghana  Abu Dhabi, Ajman, Dubai,  
IE Irland GN Guinea  Fujairah, Ras al- Khaymah, 
IM Isle of Man GW Guinea-Bissau  Sharjah, Um-al Quwain 
IT Italia CM Kamerun PH Filippinene 
JE Jersey CV Kapp Verde GE Georgia 
HR Kroatia KE Kenya HK Hong Kong SAR 
LV Latvia KM Komorene IN India med Andamanene, 
LI Liechtenstein CG Kongo, Republikken  Lakkadivene, Nikobarene, 
LT Litauen CD Kongo, Den demokratiske   Minicoy og Aminidivene 
LU Luxemburg  republikken ID Indonesia, herunder Vest-Irian 
MK Makedonia LS Lesotho IQ Irak 
MT Malta med Gozo &  LR Liberia IR Iran 
 Comino LY Libya IL Israel 
MD Moldova MG Madagaskar JP Japan 
MC Monaco MW Malawi JO Jordan 
ME Montenegro ML Mali KH Kambodsja 
NL Nederland MA Marokko KZ Kazakhstan 
PL Polen MR Mauritania CN Kina, Folkerepublikken 
PT Portugal med Azorene og  MU Mauritius KP Korea, Nord- 
 Madeira YT Mayotte KR Korea, Sør- 
RO Romania MZ Mozambique KW Kuwait 
RU Russland NA Namibia CY Kypros 
SM San Marino NE Niger KG Kirgisistan 
RS Serbia NG Nigeria LA Laos 
SK Slovakia RE Reunion LB Libanon 
SI Slovenia RW Rwanda MO Macao 
ES Spania med Balearene og  ST Sao Tome og Principe MY Malaysia 
 Kanariøyene SN Senegal MV Maldivene 
GB Storbritannia  CF Sentralafrikanske republikk MN Mongolia 
CH Sveits SC Seychellene MM Myanmar (tidl.Burma) 
CZ Tsjekkia SL Sierra Leone NP Nepal 
TR Tyrkia SO Somalia OM Oman 
DE Tyskland SH St. Helena PK Pakistan 
UA Ukrania SD Sudan QA Qatar 
HU Ungarn SZ Swaziland SA Saudi-Arabia 
VA Vatikanstaten ZA Sør-Afrika SG Singapore 
AT Østerrike SS Sør-Sudan LK Sri Lanka 
  TZ Tanzania SY Syria 
  TD Tsjhad TJ Tadzjikistan 
  TG Togo TW Taiwan  
  TN Tunisia TH Thailand 
  UG Uganda TL Øst-Timor 
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TM Turkmenistan OSEANIA   
UZ Uzbekistan AS Amerikanske Samoaøyer   
PS Vestbredden/Gazastripen AU Australia   
VN Vietnam CX Christmas Island    
YE Yemen CK Cookøyene   
  FJ Fiji   
NORD-AMERIKA PF Fransk Polynesia   
VI Amerikanske  jomfruøyer  GU Guam   
 US Virgin Isls. HM Heard- og McDonaldøyene   
AI Anguilla KI Kiribati   
AG Antigua og Barbuda CC Kokosøyene   
AW Aruba MH Marshalløyene   
BS Bahamas FM Mikronesia føderasjonen   
BB Barbados NR Nauru   
BZ Belize NZ New Zealand   
BM Bermuda NU Niue   
BQ Bonaire, Saba, St.Eustatius NF Norfolkøya   
VG Britiske Jomfruøyer,  NC Ny-Kaledonia   
 UK Virgin Isls. PW Palau   
CA Canada PG Papua Ny Guinea   
KY Caymanøyene PN Pitcairn   
CR Costa Rica SB Salomonøyene   
CU Cuba WS Samoa   
CW Curacao TK Tokelau   
DM Dominicia TO Tonga   
DO Dominikanske Republikk TV Tuvalu   
SV El Salvador VU Vanuatu   
TF Franske Antiller WF Wallis og Futunaøyene   
GD Grenada     
GL Grønland     
GP Guadeloupe Marie-Galante, SØR-AMERIKA   

 Les Saintes, La Desirade,   AR Argentina   
 Petite Terre BO Bolivia   

GT Guatemala BR Brasil   
HT Haiti CL Chile   
HN Honduras CO Colombia   
JM Jamaica EC Ecuador   
MQ Martinique FK Falklandsøyene med   
MX Mexico  Sør-Georgia   
MS Monsterrat GF Fransk Guyana Cayenne   
NI Nicaragua GY Guyana   
PA Panama PY Paraguay   
MP Nord-Marianene PE Peru   
PR  Puerto Rico SR Surinam   
BL Saint Barthelemy UY Uruguay   
PM Saint-Pierre og  Miquelon VE Venezuela   
SX Sint Maarten GS Sør-Georgia   
MF Saint Martin (fransk del)     
KN St.Kitts og Nevis     
LC St.Lucia ANDRE LANDKODER   
VC St.Vincent ZZ Internasjonale organisasjoner   
TT Trinidad og Tobago XX Uoppgitt   
TC Turks- og Caicosøyene     
US USA med Puerto Rico     
UM USA mindre utenforliggende øyer     
PU USA Pacific Islands     
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