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Titelændringer i DB03 i forhold til DB93 
Udover de ændringer, der er angivet i notatet "Nøgle mellem DB93, 2. udgave og DB03 – endelig udgave" 
af 24. oktober 2002, er der tale om en række titelændringer på eksisterende brancher. Disse 
titelændringer er anført i tabellen nedenfor. 
 
 

DB93 kode DB93 tekst 
 

DB03 tekst 

01.13.00 Dyrkning af frugt og bær Dyrkning af frugt og bær, nødder og 
krydderiplanter 

14.11.10 Stenbrud Brydning af sten 
16.00.00 Tobaksfabrikker Tobaksindustri 
17.40.90 Anden fremstilling af færdige 

tekstilvarer 
Fremstilling af andre færdige 
tekstilvarer i øvrigt 

18.23.10 Skjortefabrikker Fremstilling af skjorter 
18.23.90 Anden fremstilling af 

underbeklædning 
Fremstilling af anden underbeklædning 

22.33.00 Reproduktion af edb-medier Reproduktion af it-medier 
24.51.20 Pudse- og rensemiddelfabrikker Fremstilling af voks samt pudse- og 

rensemidler 
24.52.00 Fremstilling af parfume og 

toiletmidler 
Fremstilling af parfume, hårshampoo, 
tandpasta mv. 

25.12.00 Vulkaniseringsanstalter Vulkanisering 
26.14.00 Glasuldsfabrikker Fremstilling af glasfiber og visse varer 

heraf 
27.10.00 Jern- og stålværker Fremstilling af råjern og råstål samt 

jernlegeringer 
27.42.00 Fremstilling og første bearbejdning af 

aluminium 
Fremstilling af aluminium og 
komponenter heraf 

27.43.00 Fremstilling og første bearbejdning af 
bly, zink og tin 

Fremstilling af bly, zink og tin og 
komponenter heraf 

27.44.00 Fremstilling og første bearbejdning af 
kobber 

Fremstilling af kobber og komponenter 
heraf 

27.45.00 Fremstilling og første bearbejdning af 
andre ikke-jernholdige metaller 

Fremstilling af andre ikke-jernholdige 
metaller og komponenter heraf 

28.51.00 Overfladebehandling af metal på 
kontraktbasis (lønarbejde) 

Overfladebehandling af metal 

28.52.00 Almindelige 
maskinforarbejdningsprocesser på 
kontraktbasis (lønarbejde) 

Almindelige 
maskinforarbejdningsprocesser 

28.72.00 Fremstilling af konservesdåser mv. Fremstilling af dåser mv. og 
lukkeanordninger af metal 

29.32.30 Fremstilling af maskiner til land- og 
skovbrug i øvrigt 

Fremstilling af maskiner til land-, have- 
og skovbrug i øvrigt 

29.32.40 Reparation af maskiner til land- og 
skovbrug 

Reparation af maskiner til land-, have- 
og skovbrug 

29.53.90 Fremstilling af andre maskiner til 
nærings- og nydelsesmiddelindustri 

Fremstilling af andre maskiner til føde-, 
drikke- og tobaksvareindustri 
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30.02.00 Fremstilling af edb-maskiner og andet 
edb-udstyr 

Fremstilling af computere og andet it-
udstyr 

31.10.40 Fremstilling af vindmøller Fremstilling af vindmøller og dele hertil
33.10.10 Fremstilling af kanyler og sprøjter Fremstilling af kanyler, sprøjter, katetre 

og infusionssæt 
35.11.00 Skibsværfter Bygning og reparation af skibe 
35.12.00 Bådbyggerier Bygning og reparation af både 
36.12.00 Fremstilling af kontor- og 

butiksmøbler undtagen stole 
Fremstilling af kontor-, butiks- og 
lagermøbler undtagen stole 

36.13.00 Fremstilling af køkkeninventar mv. Fremstilling af køkkenelementer og –
møbler mv. 

45.31.00 Elektroinstallationsforretninger El-installation 
50.10.10 Engroshandel med biler Engroshandel med biler mv. 
51.17.90 Anden agenturhandel med nærings- 

og nydelsesmidler 
Anden agenturhandel med føde-, 
drikke- og tobaksvarer 

51.36.00 Engroshandel med sukker, chokolade 
og sukkervarer 

Engroshandel med brød, kager, sukker, 
chokolade og sukkervarer, fx slik 

51.38.90 Anden specialiseret engroshandel 
med nærings- og nydelsesmidler 

Anden specialiseret engroshandel med 
føde-, drikke- og tobaksvarer 

51.39.00 Ikke-specialiseret engroshandel med 
nærings- og nydelsesmidler 

Ikke-specialiseret engroshandel med 
føde-, drikke- og tobaksvarer 

51.43.20 Engroshandel med radio og tv Engroshandel med radio og tv mv. 
51.43.30 Engroshandel med grammofonplader 

samt indspillede og uindspillede 
videobånd mv. 

Engroshandel med indspillede og 
uindspillede videobånd, cd'er, dvd'er 
mv. 

51.45.00 Engroshandel med toiletartikler og 
parfumerivarer 

Engroshandel med parfumerivarer og 
kosmetik 

51.53.20 Engroshandel med lak, maling og 
tapet 

Engroshandel med lak, maling, tapet, 
malerpensler mv. 

52.26.00 Tobaks- og vinforretninger Tobaksforretninger 
52.27.90 Detailhandel med nærings- og 

nydelsesmidler fra specialforretninger 
i øvrigt 

Detailhandel med føde-, drikke- og 
tobaksvarer fra specialforretninger i 
øvrigt 

52.44.40 Detailhandel udelukkende med 
køkkenudstyr, glas og porcelæn 

Detailhandel med køkkenudstyr, glas, 
porcelæn, bestik, vaser, lysestager mv. 

52.48.20 Specialoptikere Optikere 
55.40.90 Kaffebarer mv. Cafeér og kaffebarer mv. 
63.21.10 Stationer og godsterminaler Stationer, godsterminaler mv. 
63.30.30 Rejsebureauer, billetudstedende Rejsebureauer, billetformidlende 
71.33.10 Udlejning af edb-maskiner og edb-

udstyr 
Udlejning af computere og it-udstyr 

71.40.10 Udlejning af videobånd Udlejning af videobånd og dvd'er 
72.50.00 Reparation og vedligeholdelse af 

kontormaskiner og edb-udstyr 
Reparation og vedligeholdelse af 
kontormaskiner og it-udstyr 

72.60.00 Anden virksomhed i forbindelse med 
databehandling 

Anden virksomhed i forbindelse med it-
servicevirksomhed 

74.60.00 Detektiv- og overvågningsvirksomhed Vagt- og overvågningsvirksomhed 
75.22.00 Forsvar og civilforsvar Forsvar 
85.14.90 Kuranstalter, naturlæger mv. Andet sundhedsvæsen 
85.32.50 Flygtningecentre Flygtninge- og asylcentre 
92.32.00 Drift af teater- og koncertsale Drift af teater- og koncertsale, 

kulturhuse mv. 
93.04.00 Sol- og motionscentre mv. Sol-, motions- og helsecentre mv. 
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