Dansk Branchekode
2003
DB03

Danish Industrial Classification
of All Economic Activities 2003

Dansk Branchekode 2003
Udgivet af Danmarks Statistik
December 2002
Oplag: 2000
Danmarks Statistiks trykkeri
Pris: 560,00 kr inkl. moms

Trykt udgave:
ISBN 87-501-1331-3
Netudgave:
ISBN 87-501-1332-1

Adresse
Danmarks Statistik
Sejrøgade 11
2100 København Ø
Tlf. 39 17 39 17
Fax 39 17 39 99
e-post: dst@dst.dk
www.dst.dk

Redaktion:
Lene Volder
Kirsten Torma
Christine Sørensen
Christina Thisgaard
Mai Hyldahl Wessing

© Danmarks Statistik 2002
Enhver form for hel eller delvis gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne publikation,
uden skriftligt samtykke fra Danmarks Statistik, er forbudt efter gældende lov om ophavsret.
Undtaget herfra er citatretten, der giver ret til at citere, med angivelse af denne publikation
som kilde, i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.

Forord
Dansk Branchekode 2003 (DB03) er en 6-cifret branchenomenklatur, der først og
fremmest er udarbejdet med henblik på statistisk brug. DB03 udstikker regler og retningslinier for hvilken branche, en virksomhed skal tildeles. Derved sikres, at brancheplaceringen i erhvervsgrupper foretages på en ensartet måde.
DB03 er en underopdeling af EU's fælles branchenomenklatur, NACE rev. 1.1, som er
opdelt på 4-cifret niveau. NACE rev. 1.1 er en revideret udgave af NACE rev. 1 fra
1993. NACE rev. 1.1 gælder fra 1. januar 2003 i alle EU-medlemsstater ifølge Kommissionens forordning nr. 29/2002.
NACE rev. 1.1 er i meget stor udstrækning sammenfaldende med FN's branchenomenklatur ISIC rev. 3.1.
Via Danmarks Statistiks hjemmeside, www.dst.dk, er der gratis adgang til den elektroniske version af DB03.
DB03 indeholder en del ændringer i forhold til Dansk Branchekode 1993. Dette skyldes dels ændringer i NACE rev. 1.1 i forhold til NACE rev. 1, dels erfaringer fra den
daglige brug af Dansk Branchekode 1993. Derfor er nogle brancher slået sammen
med andre brancher, og nogle brancher er blevet opsplittet i flere brancher. Endvidere er nogle branchetitler og branchenoter ajourført for at gøre dem mere tidssvarende.
Også titlerne på de forskellige standardgrupperinger, der anvendes ved publicering af
officiel statistik fra Danmarks Statistik, er i enkelte tilfælde ændret. Der er kun i meget begrænset omfang ændret på hvilke brancher, de forskellige standardgrupperinger dækker.
Der forventes en større revision af NACE rev. 1.1 i 2007. Årsagen er, at FN's branchenomenklatur, ISIC, skal revideres. På den baggrund arbejder EU og det nordamerikanske handelssfællesskab NAFTA på at harmonisere de respektive branchenomenklaturer, NACE og NAICS. En sådan større revision vil få tilsvarende stor indflydelse
på den danske branchekode.
DB03 er gældende dansk branchenomenklatur fra 1. januar 2003.
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