Forord
Med denne publikation foreligger resultatet af en større revision af Dansk Branchekode, der bruges i en lang række af Danmarks Statistiks produkter.
Dansk Branchekode 2007 (DB07), er en 6-cifret branchenomenklatur, der først og
fremmest er udarbejdet til statistisk brug. De indledende afsnit til DB07 beskriver
regler og retningslinier for tildeling af branchekode til virksomhederne og deres produktionsenheder (arbejdssteder). Dermed sikres, at brancheplaceringen foretages på
en ensartet måde i Danmarks Statistiks Erhvervsstatistiske Register (ESR) og dermed
også i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR).
DB07 er en dansk underopdeling af EU´s fælles branchenomenklatur, den 4-cifrede
NACE rev. 2. NACE rev. 2 er en revideret udgave af NACE rev. 1.1 fra 2002. NACE
rev. 2 bygger på FN´s branchenomenklatur ISIC rev. 4. NACE rev. 2 gælder fra 1.
januar 2008 i alle EU-medlemslande ifølge forordning nr. 1893/2006.
Revisionen af Dansk Branchekode sker for at imødekomme den generelle udvikling i
erhvervsstrukturen, og er første større revision siden 1993. Dansk Branchekode blev
sidste gang revideret i 2003.
NACE rev. 2 er generelt mere detaljeret på det 4-cifrede niveau, end NACE rev. 1.1.
Derimod er DB07 med 726 1 6-cifrede branchekoder mindre detaljeret end DB03, der
indeholder 825 6-cifrede branchekoder. Det lavere antal 6-cifrede branchekoder er
resultatet af en grundig gennemgang af DB03 brancherne ud fra en betragtning om,
at branchekoderne både skal være relevante i statistisk sammenhæng og skal indeholde et vist antal enheder med henblik på at sikre statistisk fortrolighed.
Med revisionen af Dansk Branchekode er også de nuværende standardgrupperinger,
der benyttes af Danmarks Statistik til offentliggørelse af statistik, blevet revideret.
DB07 indeholder ikke som tidligere versioner af branchebogen en nøgle imellem de
6-cifrede DB03 og DB07 branchekoder. Nøglen findes dog på Danmarks Statistiks
hjemmeside, eller den kan rekvireres ved kontakt til Danmarks Statistik. På Danmarks Statistiks hjemmeside findes ligeledes en elektronisk version af hele DB07.
DB07 er gældende dansk branchenomenklatur fra 1. januar 2008.
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1 Antallet af brancher er steget fra 726 til 730 i 2013 og til 737 i 2014.

