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45

Bygge- og anlægsvirksomhed
Omfatter:
- Aktiviter, der er knyttet til opførelse, forandring, restaurering, vedligeholdelse
og nedrivning af bygninger samt udførelse af anlægsarbejder, eksempelvis
bygning og reparation af veje, jernbaner, flyvepladser, vand- og kloakanlæg.
- Til bygge- og anlægsvirksomhed henføres også hovedentreprenører, dvs.
virksomheder der ikke selv stiller arbejdskraft til rådighed, men slutter
kontrakter til udførelse hos underentreprenører.
- Udlejning af entreprenørmaskiner og entreprenørmateriel hører under bygge- og
anlægsvirksomhed, når der i forbindelse med udlejningen stilles personel til
rådighed.
Omfatter ikke:
- Opførelse af præfabrikerede bygninger og bygværker, hvor bygningsdelene er af
egen produktion - og ikke er individuelt tilpassede - hører under
fremstillingsvirksomhed. Brancheplaceringen foretages med udgangspunkt i det
anvendte grundmateriale.
- Hvis grundmaterialet er beton, hører aktiviteten dog altid under bygge- og
anlægsvirksomhed.
- Eksempelvis henføres opførelse af metalkonstruktioner af selvproducerede
metaldele til 28.11.00 og montering af selvproducerede bygningsdele fra
snedkerier til 20.30

45.1

Forberedende byggepladsarbejder
45.11

45.11.00

Nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører
Omfatter:
- Nedrivning af bygninger og andre bygværker
- Rydning af byggepladser
- Jordarbejder fx afgravning, påfyldning, nivellering og planering af
byggepladser, grøftegravning, fjernelse af klipper og sten, sprængning
- Byggepladsafvanding
- Afvanding af landbrugs- og skovbrugsarealer herunder dræningsmestre
Omfatter ikke:
- Anlægsgartnerier jf. 01.41.20
- Piloteringsarbejde jf. 45.25.90
- Udgravningsarbejde til kælder jf. 45.21.00

45.12

45.12.00

Funderingsundersøgelser
Omfatter:
- Prøveboringer og udtagning af prøver i forbindelse med bygge- og
anlægsarbejder i forbindelse med geofysiske og geologiske undersøgelser eller
til andre formål
Omfatter ikke:
- Olie- og gasprospektering, geofysiske, geologiske og seismiske undersøgelser jf.
74.20.60
- Boring af olie- og gasproduktionsbrønde på kontraktbasis jf. 11.20.00
- Brøndboring jf. 45.25.90
- Prøveboringer i forbindelse med olie- og gasudvinding jf. 11.20.00
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45.2

Opførelse af bygninger og anlægsvirksomhed
45.21

45.21.00

Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og
jordarbejdsentreprenører)
Omfatter:
- Opførelse, forandring, restaurering og vedligeholdelse af alle former for
bygninger (herunder samling og opførelse på stedet af præfabrikerede
bygninger, som ikke er af egen produktion)
- Udgravningsarbejde til kælder
- Udførelse af anlægsarbejder fx anlæg af broer, viadukter, tunneler,
undergrundsbaner, ledningsnet (rørledninger, kommunikations- og elledninger)
- Anlæg af veje og gangstier, herunder udlægning af asfalt
- Anlæg af jernbaner
- Anlæg af flyvepladser
- Anlæg af stadioner, svømmeanlæg, tennisbaner, golfbaner og faciliteter på
badestrande
- Anlæg af sejlløb, trafik- og fiskerihavne, lystbådehavne, sluser, dæmninger og
diger
- Sandsugning med henblik på uddybning
- Vandløbsregulering
- Opmudring
- Anlægsarbejde under vandet
Omfatter ikke:
- Anlægsgartnerier jf. 01.41.20
- Teknisk service i forbindelse med olie- og gasudvinding jf. 11.20.00
- Sandsugning og opmudring med henblik på genanvendelse af det oppumpede
materiale jf. 14.21.00
- Opførelse af komplette, præfabrikerede bygninger af dele - ikke af beton - som
er af egen produktion jf. hovedgruppe 20, 26, 27 og 28
- Bygningsinstallationsvirksomhed jf. 45.3
- Andet bygningsarbejde jf. 45.4
- Arkitektvirksomhed jf. 74.20.40
- Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor bygge- og anlæg jf. 74.20.10
- Forberedende jordarbejder jf. 45.11.00
- Tagdækningsvirksomhed jf. 45.22.00
- Betonelementfabrikker jf. 26.61.20

45.22

45.22.00

Tagdækningsvirksomhed
Omfatter:
- Tagpapdækkere
- Tækkemænd
- Opsætning af tagrender og inddækningsarbejder
- Fugtisolering
Omfatter ikke:
- Bygningssnedkerforretninger jf. 45.42.00
- VVS-installatørvirksomhed jf. 45.33.00
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45.25

Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering
Omfatter:
- Bygge- og anlægsvirksomhed som er fælles for forskellige byggearbejder, og
som kræver specialisering eller specialudstyr
45.25.10

Murerforretninger
Omfatter ikke:
- Flisemestre jf. 45.43.10

45.25.20

Brolæggermestre

45.25.30

Kloakmestre

45.25.40

Stilladsforretninger
Omfatter:
- Opstilling og nedtagning af stilladser og arbejdsplatforme, herunder også
udlejning heraf
Omfatter ikke:
- Udlejning af stilladser uden opstilling og nedtagning jf. 71.32.00

45.25.90

Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering i øvrigt
Herunder:
- Brøndboring
- Opstilling af skorstene
- Ovnsætning
- Piloteringsarbejde
- Opsætning af hegn
- Lækagesporing

45.3

Bygningsinstallationsvirksomhed
Omfatter ikke:
- Installationsarbejde på skibe og både grupperes under 35.1
45.31

45.31.00

Elektroinstallationsforretninger
Omfatter:
- Installation og reparation af elkabler, elarmaturer, elektriske varmeanlæg,
elevatorer, rullende trapper, brandalarmer, tyverialarmer, lokale antenneanlæg,
antenner, lynafledere og telefonanlæg i bygninger eller andre bygværker
- Installation af apparater til telekommunikation
- Installation af belysnings- og signalanlæg til veje, jernbaner, lufthavne og havne
Herunder:
- El-installatører med butikshandel
Omfatter ikke:
- Specialværksteder for reparation af elektriske husholdningsapparater jf.
52.72.10
- Detailhandel med belysningsartikler uden værksted jf. 52.44.50
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45.32

45.32.00

Isoleringsvirksomhed
Omfatter:
- Udførelse af varme-, lyd- eller vibrationsisolering i bygninger eller andre
bygværker
- Efterisoleringsarbejder
Omfatter ikke:
- Fugtisolering jf. 45.22.00

45.33

45.33.00

VVS-installatører og blikkenslagerforretninger
Omfatter:
- Udførelse af rør- og sanitetsinstallationer i bygninger eller andre bygværker
- Installation og reparation af gas- og oliefyrsanlæg
- Installation og reparation af køle- og airconditionanlæg samt sprinkleranlæg
Omfatter ikke:
- Installation og reparation af elektriske varmeanlæg jf. 45.31.00
- Opsætning af tagrender og inddækningsarbejder jf. 45.22.00

45.4

Andet bygningsarbejde
45.41

45.41.00

Stukkatørvirksomhed
Omfatter:
- Udførelse af indvendige og udvendige stukkatørarbejder i bygninger eller andre
bygværker

45.42

45.42.00

Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
Omfatter:
- Isætning af bygningsdele og udstyr fx døre, vinduer, dør- og vinduesrammer af
træ eller andre materialer
- Opstilling af færdige køkkener, trapper, butikstilbehør o.l. af træ eller andre
materialer
- Indvendige færdiggørelsesarbejder fx lofter, vægbeklædning af træ, flytbare
skillevægge
Herunder:
- Bygmestre
Omfatter ikke:
- Opførelse af præfabrikerede bygninger og bygværker, hvor bygningsdelene er af
egen produktion - og ikke er individuelt tilpassede - hører under
fremstillingsvirksomhed
- Lægning af parketgulve og andre gulve af træ jf. 45.43.10
- Gulvafhøvling og gulvafslibning jf. 45.43.20
- Møbelsnedkere jf. 36.14.10

45.43

Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning samt gulvafhøvling
45.43.10

Gulvbelægnings- og vægbeklædningsvirksomhed
Omfatter:
- Gulvbelægning eller vægbeklædning med fliser af keramik, beton eller
tilhuggede sten (flisemestre)
- Lægning af parketgulve og andre gulve af træ
- Udførelse af gulvbelægning med linoleum, gummi eller plast (herunder også
tæppepålægning)
- Gulvbelægning eller vægbeklædning med terrazzo, marmor, granit eller skifer
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45.43.20
45.44

Gulvafhøvling og gulvafslibning
Maler- og glarmesterforretninger

45.44.10

Malerforretninger
Omfatter:
- Indvendig og udvendig maling af bygninger
- Maling af broer mv., herunder vejafstribning mv.
- Skiltemalere
Omfatter ikke:
- Autolakererier jf. 50.20.50
- Møbellakererier jf. 36.14.90
- Industrilakering jf. 28.51.00
- Maling af skibe jf. 35.11.00

45.44.20

Glarmesterforretninger
Omfatter:
- Isætning af glas, spejle mv.
- Indramning
Herunder:
- Glarmesterforretninger med butikshandel
Omfatter ikke:
- Isætning af vinduer og vinduesrammer jf. 45.42.00
- Reparation og montering af autoruder jf. 50.20.90

45.45

45.45.00

Andet færdiggørelsesarbejde i øvrigt
Omfatter:
- Anlæg af mindre svømmebassiner i tilknytning til privatbyggeri
- Damprensning, sandblæsning o.l. af facader
- Rengøring af nyopførte bygninger efter opførelse
- Viceværter, selvstændige
- Ejendomsservice

45.5

45.50

45.50.00

Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale
Omfatter:
- Udlejning af fx kraner, bulldozere, traktorer med fører til bygge- og
anlægsvirksomheder
Omfatter ikke:
- Udlejning af bygge- og anlægsmateriel uden betjeningspersonale jf. 71.32.00
- Landbrugsmaskinstationer jf. 01.41.10
- Stilladsforretninger jf. 45.25.40

174 Handel og reparationsvirksomhed
Nace
Rev. 1

DB93

50

Handel med biler mv., reparation og vedligeholdelse
heraf samt servicestationer
Omfatter:
- Al virksomhed (undtagen fremstillingsvirksomhed og udlejning) i forbindelse
med motorkøretøjer, herunder også lastvogne og campingvogne
- Engros- og detailhandel med nye og brugte motorkøretøjer
- Reparation og vedligeholdelse af motorkøretøjer
- Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør
- Agenturvirksomhed i forbindelse med engros- og detailhandel med
motorkøretøjer, herunder bilauktioner
- Vask, polering, bugsering af motorkøretøjer mv.
- Detailhandel med motorbrændstof (servicestationer)
Omfatter ikke:
- Udlejning af biler og motorcykler jf. 71.10.00
- Udlejning af lastbiler jf. 71.21.90

50.1

Engros- og detailhandel med biler mv.

50.10

Omfatter:
- Engros- og detailhandel med nye og brugte biler såsom personvogne, lastvogne,
anhængere og sættevogne, campingvogne og lignende motorkøretøjer
Herunder:
- Engros- og detailhandel med eldrevne biler
- Engros- og detailhandel med terrængående køretøjer fx jeeps
- Engros- og detailhandel med personvogne til særlige formål fx ambulancer,
autocampere
- Agenturhandel med biler
- Engros- og detailhandel med nye biler i forbindelse med handel med reservedele
og tilbehør til biler
Omfatter ikke:
- Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. jf. 50.30
- Engroshandel med traktorer jf. 51.66.00
- Engros- og detailhandel med motorcykler jf. 50.40.00
50.10.10

Engroshandel med biler
Omfatter:
- Salg af personbiler, varebiler, lastvogne, påhængs- og sættevogne
- Salg af trucks
Omfatter ikke:
- Autoophugning jf. 51.57.00
- Salg af personbiler til virksomheder (firmabiler) jf. 50.10.20

50.10.20

Detailhandel med biler
Omfatter:
- Salg af personbiler
Herunder:
- Salg af personbiler til virksomheder (firmabiler)
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50.10.30

Engros- og detailhandel med campingvogne mv.
Omfatter:
- Salg af campingvogne, campingbiler o.l.
Herunder:
- Salg af trailere til personbiler og varevogne
Omfatter ikke:
- Detailhandel med campingudstyr jf. 52.48.45
- Engroshandel med campingudstyr jf. 51.47.35

50.2

Reparation og vedligeholdelse af biler mv.

50.20

Omfatter ikke:
- Regummiering af gummidæk (vulkaniseringsanstalter) jf. 25.12.00
- Reparation og vedligeholdelse af motorcykler jf. 50.40.00
50.20.10

Autoreparationsværksteder
Omfatter:
- Reparation af mekaniske dele
- Almindelige serviceeftersyn
- Reparation af ikke-mekaniske dele til motorkøretøjer
Omfatter ikke:
- Reparation af autoradioer jf. 52.72.20
- Dækservice jf. 50.20.60

50.20.20

Karosseriværksteder (pladesmede)
Omfatter:
- Autoopretning
Omfatter ikke:
- Undervognsbehandling jf. 50.20.40

50.20.30

Autoelektrikere

50.20.40

Undervognsbehandling
Omfatter:
- Rustbeskyttelse af biler

50.20.50

Autolakererier

50.20.60

Dækservice
Omfatter ikke:
- Engroshandel med dæk jf. 50.30.10

50.20.90

Autoservice i øvrigt
Omfatter:
- Autohjælp
- Autobugsering
- Klargøring af biler
- Vask og polering af biler
- Reparation og montering af autoruder
Omfatter ikke:
- Redningskorps jf. 75.25.00
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Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler
mv.

50.30

Omfatter:
- Handel med reservedele og tilbehør til biler mv. (uden reparationsvirksomhed)
Herunder:
- Postordresalg af reservedele og tilbehør til biler mv.
Omfatter ikke:
- Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til biler i forbindelse med
handel med nye biler jf. 50.10
50.30.10

Engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.
Herunder:
- Engroshandel med dæk (uden montering)
- Engroshandel med reservedele til trailere
Omfatter ikke:
- Autoophugning jf. 51.57.00
- Dækservice jf. 50.20.60

50.30.20

Detailhandel med reservedele og tilbehør til biler mv. (autoudstyrsforretninger)
Herunder:
- Detailhandel med autoradioer og -alarmer

50.4

50.40

50.40.00

Engros- og detailhandel med motorcykler, reservedele og
tilbehør samt reparation og vedligeholdelse heraf
Omfatter:
- Engros- og detailhandel med motorcykler
- Engros- og detailhandel med reservedele og tilbehør til motorcykler
- Agenturvirksomhed i forbindelse med handel med motorcykler
- Reparation og vedligeholdelse af motorcykler
Omfatter ikke:
- Engroshandel med knallerter og cykler jf. 51.47.30
- Detailhandel med knallerter og cykler jf. 52.48.60
- Reparation og vedligeholdelse af knallerter og cykler jf. 52.74.10

50.5

Servicestationer

50.50

Omfatter ikke:
- Engroshandel med motorbrændstof jf. 51.51.00
50.50.10

Servicestationer uden kiosksalg
Omfatter:
- Servicestationer, hvor salg af dagligvarer udgør mindre end 5% af den samlede
omsætning

50.50.20

Servicestationer med kiosksalg
Omfatter:
- Servicestationer med et udvalg af dagligvarer, og hvor salget af disse mindst
udgør 5% af den samlede omsætning
Herunder:
- Servicestationer med videoudlejning
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51

Engroshandel og agenturhandel undtagen med biler
mv.
Omfatter:
- Videresalg (uden omdannelse) af nye og brugte varer til virksomheder,
institutioner og andre erhvervsdrivende; eller vareformidling der udøves af
agenter, kommissionærer o.l.
- Grossister, eksportører, importører og andelsindkøbsforeninger, varemæglere,
kommissionærer og agenter, indkøbere og andelsforetagender, som sælger
landbrugsprodukter
Herunder:
- Normal behandling af varer inden for engroshandel fx samling og sortering af
varer i store partier, omladning, ompakning samt aftapning på flasker, opdeling
i mindre partier, fx farmaceutiske produkter, oplagring, nedkøling, levering og
installation af varer for egen regning
Omfatter ikke:
- Engroshandel med biler, campingvogne og motorcykler jf. 50.10.10, 50.10.30,
50.40.00
- Engroshandel med motortilbehør jf. 50.30.10, 50.40.00
- Udlejning og leasing af biler, maskiner, udstyr mv. jf. 71

51.1

Agenturhandel (engroshandel på honorar- eller kontraktbasis)
Omfatter:
- Aktiviteter som udøves af agenter, kommissionærer, varemæglere og alle andre
engroshandelsvirksomheder, som handler for andres regning
- Formidling af kontakt mellem sælgere og købere eller varetagelse af
handelstransaktioner for andre
Herunder:
- Auktionshandel, der foregår for andres regning
Omfatter ikke:
- Agenters formidling af salg af biler, campingvogne og motorcykler jf. 50.10.10,
50.10.30, 50.40.00
- Engroshandel i eget navn jf. 51.2-51.70.00
- Detailhandel gennem agenter jf. 52
- Forsikringsagenturer jf. 67.20.10
- Ejendomsmæglere jf. 70.31.10
51.11

51.11.00

Agenturhandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter, levende
dyr, tekstilmaterialer og halvfabrikata
Herunder:
- Kreaturhandlere

51.12

51.12.00

Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til
industrien
Herunder:
- Agenturhandel med kunstgødning

51.13

51.13.00

Agenturhandel med tømmer og andre byggematerialer
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51.14

51.14.00

Agenturhandel med maskiner, teknisk udstyr, skibe samt flyvemaskiner
Herunder:
- Agenturhandel med landbrugsmaskiner
- Agenturhandel med kontormaskiner

51.15

51.15.00

Agenturhandel med møbler, husholdningsartikler og isenkram

51.16

51.16.00

Agenturhandel med tekstiler, beklædning, fodtøj og lædervarer
Herunder:
- Agenturhandel med pelsværk

51.17

51.18

Agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler
51.17.10

Fiskeauktioner

51.17.90

Anden agenturhandel med nærings- og nydelsesmidler

51.18.00

Agenturhandel med andet specialiseret sortiment
Herunder:
- Kunstauktioner

51.19

51.19.00

51.2

Agenturhandel med blandet sortiment

Engroshandel med råvarer til landbruget, landbrugsprodukter
og levende dyr
Herunder:
- Engroshandel med blomster og planter
51.21

51.21.00

Engroshandel med korn, såsæd og foderstoffer
Omfatter:
- Engroshandel med foderstoffer til dyr i landbruget
Herunder:
- Engroshandel med blomsterløg og frø
Omfatter ikke:
- Engroshandel med gødningsstoffer jf. 51.55.00
- Engroshandel med foder til pelsdyr, kæledyr mv. jf. 51.38.90

51.22

51.22.00

Engroshandel med blomster og planter
Herunder:
- Engroshandel med juletræer og pyntegrønt
- Engroshandel med og vedligeholdelse af kontorbeplantning
Omfatter ikke:
- Engroshandel med blomsterløg og frø jf. 51.21.00
- Engroshandel med tekstilfibre jf. 51.56.90

51.23

51.23.00

Engroshandel med levende dyr
Omfatter ikke:
- Engroshandel med kæledyr jf. 51.70.00
- Kreaturhandlere jf. 51.11.00
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51.24

51.24.00

Engroshandel med råhuder, skind og læder
Herunder:
- Engroshandel med råuld
- Engroshandel med kunstlæder
Omfatter ikke:
- Engroshandel med lædervarer jf. 51.47.50

51.25

51.25.00

51.3

Engroshandel med råtobak

Engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
51.31

51.31.00

Engroshandel med frugt og grønsager
Omfatter:
- Engroshandel med uforarbejdede frugter og grønsager, herunder også kartofler
- Engroshandel med økologiske grønsager
Omfatter ikke:
- Engroshandel med blomster og planter jf. 51.22.00

51.32

51.32.00

Engroshandel med kød og kødprodukter
Omfatter:
- Engroshandel med kød, fjerkrækød, vildtkød og kødprodukter

51.33

51.33.00

Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer
Omfatter:
- Engroshandel med ægprodukter
- Engroshandel med spiseolier og fedtstoffer af animalsk og vegetabilsk
oprindelse

51.34

Engroshandel med alkoholiske og andre drikkevarer
Herunder:
- Aftapning i forbindelse med engroshandel
51.34.10

Engroshandel med øl og mineralvand
Herunder:
- Øl- og mineralvandsdepoter
Omfatter ikke:
- Engroshandel med juice, saft mv. jf. 51.34.90

51.34.20

Engroshandel med vin og spiritus
Omfatter:
- Indkøb af vin i store partier og aftapning på flaske uden omdannelse
- Indkøb af vin i store partier, sammenstikning, rensning og aftapning på flaske
og videresalg
Herunder:
- Engroshandel med frugtvin

51.34.90

Engroshandel med frugt- og grønsagssaft mv.
Omfatter:
- Engroshandel med juice
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51.35

51.35.00

Engroshandel med tobaksvarer
Omfatter ikke:
- Engroshandel med råtobak jf. 51.25.00

51.36

51.36.00

Engroshandel med sukker, chokolade og sukkervarer
Herunder:
- Engroshandel med konsumis

51.37

51.37.00

Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydderier
Herunder:
- Kaffebrænderier i forbindelse med engroshandel
Omfatter ikke:
- Kaffebrænderier der udfører lønarbejde jf. 15.86.00

51.38

Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk og fiskeprodukter
51.38.10

Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
Omfatter ikke:
- Auktionshandel med fisk jf. 51.17.10

51.38.20

Engroshandel med brød, kager og kiks

51.38.30

Engroshandel med helsekostprodukter
Herunder:
- Engroshandel med slankeprodukter
- Engroshandel med naturmedicin og -produkter
Omfatter ikke:
- Engroshandel med økologiske grønsager jf. 51.31.00

51.38.90

Anden specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
Herunder:
- Engroshandel med kartoffelprodukter (franske kartofler mv.)
- Engroshandel med foder til pelsdyr, kæledyr mv.
- Engroshandel med babymad og diætmad

51.39

51.39.00

Ikke-specialiseret engroshandel med nærings- og nydelsesmidler
Herunder:
- Kolonialgrossister der forhandler flere varegrupper inden for nærings- og
nydelsesmidler
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51.4

Engroshandel med tekstiler, beklædning, husholdningsartikler
mv.
51.41

51.41.00

Engroshandel med tekstiler
Omfatter:
- Engroshandel med garn
- Engroshandel med tekstil-, møbel- og gardinstoffer
- Engroshandel med linnedvarer
- Engroshandel med sy- og besætningsartikler (knapper, lynlåse, sytråd mv.)
- Engroshandel med presenninger og markiser
Omfatter ikke:
- Engroshandel med tæpper jf. 51.47.10
- Engroshandel med beklædning jf. 51.42.10
- Engroshandel med råuld jf. 51.24.00
- Engroshandel med tekstilfibre jf. 51.56.90
- Engroshandel med soveposer jf. 51.47.35

51.42

Engroshandel med beklædning og fodtøj
51.42.10

Engroshandel med beklædning
Omfatter:
- Engroshandel med sportsbeklædning
- Engroshandel med uniformer
- Engroshandel med tilbehør til beklædningsartikler fx handsker, slips, seler
- Engroshandel med pels- og skindbeklædning
Herunder:
- Engroshandel med paraplyer
Omfatter ikke:
- Engroshandel med lædervarer jf. 51.47.50
- Engroshandel med fodtøj jf. 51.42.20

51.42.20

Engroshandel med fodtøj
Herunder:
- Engroshandel med kondisko og andre sportssko

51.43

Engroshandel med elektriske husholdningsartikler samt radio- og tv-udstyr
51.43.10

Engroshandel med hårde hvidevarer
Omfatter:
- Engroshandel med køleskabe, frysere, komfurer, opvaskemaskiner,
tørretumblere, tørreskabe, vaskemaskiner og mikroovne

51.43.20

Engroshandel med radio og tv
Herunder:
- Engroshandel med videoapparater, lydanlæg mv.
Omfatter ikke:
- Engroshandel med grammofonplader, lydbånd, compact discs og videobånd jf.
51.43.30
- Engroshandel med av-udstyr jf. 51.64.10
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51.43.30

Engroshandel med grammofonplader samt indspillede og uindspillede videobånd
mv.
Herunder:
- Engroshandel med lydbånd og compact discs
Omfatter ikke:
- Engroshandel med videospil jf. 51.64.10

51.43.40

Engroshandel med elektriske husholdningsartikler
Omfatter:
- Engroshandel med lamper mv.
- Engroshandel med støvsugere, kaffemaskiner, saftpressere mv.
Herunder:
- Engroshandel med ledninger, kontakter og andet installationstilbehør til
husholdningsbrug
- Engroshandel med batterier
Omfatter ikke:
- Engroshandel med hårde hvidevarer jf. 51.43.10
- Engroshandel med ledninger til erhvervsmæssigt brug jf. 51.65.10
- Engroshandel med symaskiner jf. 51.63.00

51.44

51.45

Engroshandel med porcelæns- og glasvarer samt rengøringsmidler
51.44.10

Engroshandel med porcelæns- og glasvarer

51.44.20

Engroshandel med rengøringsmidler

51.45.00

Engroshandel med toiletartikler og parfumerivarer
Herunder:
- Engroshandel med kosmetik

51.46

Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler samt læge- og
hospitalsartikler
51.46.10

Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler
Herunder:
- Engroshandel med ortopædiske artikler
Omfatter ikke:
- Engroshandel med slankeprodukter og naturmedicin jf. 51.38.30

51.46.20
51.47

Engroshandel med læge- og hospitalsartikler
Engroshandel med andre husholdningsartikler

51.47.05

Engroshandel med møbler
Herunder:
- Engroshandelsvirksomheder, der i forbindelse med møbler handler med tæpper,
møbelstoffer mv.
Omfatter ikke:
- Engroshandel med kontormøbler jf. 51.64.20
- Engroshandel med møbler til medicinsk og dental brug jf. 51.46.20
- Engroshandel med møbelstoffer jf. 51.41.00

51.47.10

Engroshandel med tæpper
Herunder:
- Engroshandel med gulvbelægningsartikler

51.47.15

Engroshandel med guld- og sølvvarer

51.47.20

Engroshandel med ure og optik
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51.47.25

Engroshandel med fotografiske artikler

51.47.30

Engroshandel med cykler og knallerter
Herunder:
- Engroshandel med barnevogne

51.47.35

Engroshandel med sportsartikler, campingudstyr og lystbåde
Herunder:
- Engroshandel med jagt- og lystfiskerudstyr
Omfatter ikke:
- Engroshandel med sportsbeklædning jf. 51.42.10
- Engroshandel med kondisko og andre sportssko jf. 51.42.20

51.47.40

Engroshandel med legetøj og spil
Omfatter ikke:
- Engroshandel med videospil jf. 51.64.10

51.47.45

Engroshandel med bøger, papir og papirvarer
Omfatter:
- Engroshandel med bøger og blade
Omfatter ikke:
- Forlagsvirksomhed jf. 22.1
- Engroshandel med kontorartikler jf. 51.64.20

51.47.50

Engroshandel med kufferter, lædervarer og kunsthåndværk
Herunder:
- Engroshandel med rejseartikler, reklameartikler, souvenirs, bijouterivarer,
sportspræmier, rygeartikler, festartikler mv.

51.47.90

Engroshandel med andre husholdningsartikler
Herunder:
- Engroshandel med ikke-elektriske husholdningsartikler
- Engroshandel med musikinstrumenter
- Engroshandel med trævarer og fletvarer
- Engroshandel med antikviteter
- Engroshandel med hobbyartikler

51.5

Engroshandel med råvarer og halvfabrikata (ikke
landbrugsprodukter) samt affaldsprodukter
51.51

51.51.00

Engroshandel med motorbrændstof, brændsel, smøreolie mv.
Omfatter:
- Engroshandel med naturgas
- Engroshandel med flaskegas
- Engroshandel med benzin og dieselolie
- Engroshandel med kul, koks og brænde
- Engroshandel med smøremidler fx vaseline, paraffin
Omfatter ikke:
- Omsætning af naturgas indenfor et integreret, ledningsbaseret forsyningssystem
jf. 40.20.00

51.52

51.52.00

Engroshandel med uforarbejdede metaller og metalmalme
Omfatter:
- Engroshandel med jernholdige og ikke-jernholdige metalmalme
- Engroshandel med jernholdige og ikke-jernholdige metaller uden forarbejdning
- Engroshandel med halvfabrikata af jernholdigt og ikke-jernholdigt metal i.a.n.
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Herunder:
- Engroshandel med guld og sølv samt andre ædle metaller
Omfatter ikke:
- Engroshandel med rør og støbegods jf. 51.54.00
- Engroshandel med gammelt jern og metal jf. 51.57.00
- Engroshandel med guld til finansielle formål jf. 65.23.95
51.53

Engroshandel med træ, byggematerialer, lak og maling
51.53.10

Engroshandel med træ, trælast og byggematerialer
Herunder:
- Engroshandel med sand, grus, planglas og køkkenelementer
- Engroshandel med vaske- og toiletkummer mv.
Omfatter ikke:
- Byggemarkeder jf. 52.46.20

51.53.20

Engroshandel med lak, maling og tapet
Herunder:
- Engroshandel med imprægneringsmidler
Omfatter ikke:
- Engroshandel med gulvbelægningsartikler jf. 51.47.10
- Engroshandel med rengøringsmidler jf. 51.44.20
- Engroshandel med trykfarver jf. 51.55.00

51.54

51.54.00

Engroshandel med isenkram og varmeanlæg samt tilbehør
Omfatter:
- Engroshandel med artikler til sanitære formål fx rør, fittings, haner, T-stykker,
forbindelsesstykker, gummirør
- Engroshandel med værktøj fx hamre, save, skruetrækkere og andet håndværktøj
Omfatter ikke:
- Engroshandel med porcelæns- og glasvarer jf. 51.44.10
- Engroshandel med hårde hvidevarer jf. 51.43.10
- Engroshandel med elektriske husholdningsartikler jf. 51.43.40
- Engroshandel med vaske- og toiletkummer mv. jf. 51.53.10

51.55

51.55.00

Engroshandel med kemiske produkter
Omfatter:
- Engroshandel med kemikalier til industrielt brug
- Engroshandel med gødningsstoffer og agrokemiske produkter
- Engroshandel med råmaterialer af plast
- Engroshandel med gummi
Herunder:
- Engroshandel med trykfarver
Omfatter ikke:
- Engroshandel med rengøringsmidler jf. 51.44.20
- Engroshandel med medicinalvarer jf. 51.46.10
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51.56

Engroshandel med emballageartikler samt andre råvarer og halvfabrikata
51.56.10

Engroshandel med emballageartikler

51.56.90

Engroshandel med andre råvarer og halvfabrikata
Herunder:
- Engroshandel med tekstilfibre
- Engroshandel med bageriartikler, slagteriartikler og blomsterhandlerartikler
- Engroshandel med råpapir (in bulk)

51.57

51.57.00

Engroshandel med affaldsprodukter
Omfatter:
- Engroshandel med affaldsprodukter af metal og ikke-metal samt materialer til
genbrug
- Engroshandel med gammelt jern
Herunder:
- Autoophugning
Omfatter ikke:
- Skibsophugning jf. 35.11.00

51.6

Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør
51.61

51.61.00

Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af metal
og træ
Herunder:
- Engroshandel med maskintekniske artikler
- Engroshandel med edb-styrede værktøjsmaskiner

51.62

51.62.00

Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og
anlægsvirksomhed

51.63

51.63.00

Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
Herunder:
- Engroshandel med sy- og strikkemaskiner til brug i husholdningerne
- Engroshandel med edb-styrede maskiner til tekstilindustrien og edb-styrede syog strikkemaskiner

51.64

Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner, kontormøbler mv.
51.64.10

Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr
Omfatter:
- Engroshandel med edb-maskiner samt konsulentvirksomhed i forbindelse
hermed
- Engroshandel med skrivemaskiner
- Engroshandel med regnemaskiner
- Engroshandel med fotokopieringsmaskiner
- Engroshandel med telefaxmaskiner
- Engroshandel med telefoner
Herunder:
- Engroshandel med av-udstyr
- Engroshandel med færdigudviklede edb-programmer
- Engroshandel med videospil
Omfatter ikke:
- Udvikling af software jf. 72.20.00

51.64.20

Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler
Omfatter ikke:
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- Engroshandel med papir og papirvarer jf. 51.47.45
51.65

Engroshandel med el-installationsmateriel og andre maskiner
51.65.10

Engroshandel med el-installationsmateriel
Omfatter:
- Engroshandel med elektrisk udstyr fx elektromotorer, transformatorer,
kontakter, kabler, ledninger til erhvervsmæssigt brug
Omfatter ikke:
- Engroshandel med lamper jf. 51.43.40
- Engroshandel med ledninger mv. til husholdningsbrug jf. 51.43.40

51.65.20

Engroshandel med elektroniske komponenter

51.65.90

Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
Omfatter:
- Engroshandel med skibsudstyr
- Engroshandel med butiksudstyr
- Engroshandel med fiskeriudstyr
- Engroshandel med maskiner og udstyr til skoler, hoteller, biografer mv.
- Engroshandel med måleinstrumenter og -udstyr
Omfatter ikke:
- Engroshandel med motorkøretøjer, anhængere og campingvogne jf. 50.10.10,
50.10.30
- Engroshandel med motorcykler jf. 50.40.00
- Engroshandel med dele til motorkøretøjer jf. 50.30.10
- Engroshandel med cykler og knallerter jf. 51.47.30
- Engroshandel med skibs- og fiskeriudstyr i forbindelse med skibsproviantering
jf. 51.70.00

51.66

51.66.00

Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør,
herunder traktorer
Herunder:
- Engroshandel med græsslåmaskiner uanset driftsmåde

51.7

51.70

51.70.00

Anden engroshandel
Omfatter:
- Specialiseret engroshandel, som ikke indgår i ovennævnte kategorier
- Engroshandel med en lang række forskellige varer uden specialisering
Herunder:
- Skibsproviantering uden butikshandel
- Engroshandel med kæledyr
Omfatter ikke:
- Skibsproviantering med butikshandel jf. 52.48.99
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52

Detailhandel undtagen med biler mv.;
reparationsvirksomhed
Omfatter:
- Videresalg (uden omdannelse) af indkøbte nye og brugte varer til personligt
brug eller til brug i husholdninger fra butikker, kiosker, stormagasiner,
stadepladser, postordreforretninger, gadehandlere mv.
- Butikshandel med varer (fx skrivemaskiner, papirvarer) både til
husholdningsbrug og til brug i institutioner eller virksomheder
- Installation og reparation af udstyr til personligt brug eller i husholdninger.
Dette gælder uanset om det sker i forbindelse med detailhandel eller ej
- Detailhandel gennem agenter
Omfatter ikke:
- Handel med korn, malm, råolie, kemiske produkter, jern og stål samt
industrimaskiner og udstyr jf. 51
- Salg og reparation af motorkøretøjer samt dele og brændstof hertil jf. 50
- Salg af fødevarer og drikkevarer til fortæring på stedet jf. 55.30, 55.40, 55.5
- Udlejning af varer til personligt brug eller i husholdninger jf. 71.40
- Auktionshandel jf. 51

52.1

Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
Omfatter:
- Handel fra kolonial- og købmandsforretninger, døgnkiosker, supermarkeder,
varehuse og stormagasiner
52.11

Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger med hovedvægten lagt på
nærings- og nydelsesmidler
Omfatter:
- Detailhandel med en lang række forskellige varer, hvor 2/3 af
detailomsætningen ligger på nærings- og nydelsesmidler
- Aktiviteter, der almindeligvis udøves af blandede forretninger, som ud over
deres salg af nærings- og nydelsesmidler handler med forskellige andre
varekategorier fx beklædningsartikler, møbler, husholdningsapparater,
isenkram, kosmetik
52.11.10

Kolonialhandel
Omfatter:
- Detailhandel overvejende med nærings- og nydelsesmidler fra almindeligvis
mindre butikker og discountbutikker med begrænset fødevaresortiment
Herunder:
- Grovvarehandel i forbindelse med kolonial- og købmandshandel
Omfatter ikke:
- Døgnkiosker jf. 52.11.20
- Supermarkeder jf. 52.11.30
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52.11.20

Døgnkiosker
Omfatter:
- Kiosker med udvidet åbningstid hele året (aften og lørdag/ søndag). Butikkerne
fører et blandet udvalg af varer med hovedvægten lagt på nærings- og
nydelsesmidler
Omfatter ikke:
- Købmands- og kioskhandel i sommerhusområder jf. 52.11.10
- Videokiosker jf. 71.40.10
- Bladkiosker jf. 52.26.00
- Chokolade- og konfektureforretninger jf. 52.24.20
- Kiosksalg i forbindelse med servicestationer jf. 50.50.20

52.11.30

Supermarkeder
Omfatter:
- Forretninger med fuldt fødevaresortiment og et salgsareal på mindst 400 m2
hvor non-food-varer som hovedregel udgør mindre end 20% af
detailomsætningen
Omfatter ikke:
- Selvbetjeningsbutikker, der har fuldt fødevaresortiment og hvor omsætningen af
non-food-varer udgør mere end 20% og hvor salgsarealet udgør mindst 1.500
m2 jf. 52.12.10

52.12

Anden detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger
Omfatter:
- Detailhandel med en lang række forskellige varer, hvor hovedvægten ligger på
ikke-nærings- og nydelsesmidler (mere end 20% af detailomsætningen)
- Forretninger, der fører et bredt udvalg af varer fx beklædningsartikler, møbler,
husholdningsapparater, isenkram, kosmetik, bijouterivarer, legetøj,
sportsartikler
52.12.10

Varehuse
Omfatter:
- Selvbetjeningsbutikker med fuldt fødevaresortiment, hvor omsætningen af nonfood-varer udgør mere end 20 % af den samlede omsætning og hvor
salgsarealet udgør mindst 1.500 m2

52.12.20

Stormagasiner
Omfatter:
- Forretninger med et bredt sortiment af udvalgsvarer og et salgsareal på mindst
2.500 m2 med betjening i de enkelte afdelinger

52.2

Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra
specialforretninger
52.21

52.21.00

Frugt- og grøntforretninger
Herunder:
- Frugt- og grøntforretninger der også sælger blomster
- Detailhandel med økologiske grønsager
Omfatter ikke:
- Forretninger der udelukkende sælger blomster jf. 52.48.75
- Detailhandel udelukkende med konserverede frugter og grønsager jf. 52.27.90
- Planteforhandlere og havecentre jf. 52.48.80
- Torve- og stadehandel med frugt og grønt jf. 52.62.10
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52.22

52.22.00

Slagter- og viktualieforretninger
Omfatter:
- Slagter- og viktualieforretninger hvor den største værditilvækst sker i
forbindelse med detailhandel
Herunder:
- Smørrebrødsforretninger
Omfatter ikke:
- Diner transportable jf. 55.52.00
- Fremstilling af pølser (pølsemagerier), pateer mv. jf. 15.13.90
- Slagterforretninger, hvor den største værditilvækst fremkommer i forbindelse
med kødforarbejdning jf. 15.13.90

52.23

52.23.00

52.24

Fisk- og vildtforretninger
Detailhandel med brød, chokolade og konfekture

52.24.10

Brødudsalg
Omfatter:
- Detailhandel med brød uden eget bageri
Omfatter ikke:
- Bagerforretninger jf. 15.81.20

52.24.20

Chokolade- og konfektureforretninger
Herunder:
- Iskiosker
Omfatter ikke:
- Isbarer jf. 55.30.20

52.25

52.25.00

Vinforretninger
Omfatter:
- Forretninger der udelukkende sælger vin og spiritus

52.26

52.26.00

Tobaks- og vinforretninger
Herunder:
- Bladkiosker
Omfatter ikke:
- Døgnkiosker jf. 52.11.20

52.27

Anden detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger
52.27.10

Osteforretninger

52.27.30

Helsekostforretninger
Omfatter:
- Detailhandel især med naturprodukter

52.27.90

Detailhandel med nærings- og nydelsesmidler fra specialforretninger i øvrigt
Herunder:
- Kaffe-, the- og delikatesseforretninger
- Detailhandel udelukkende med konserverede frugter og grønsager
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52.3

Detailhandel med farmaceutiske og medicinske artikler,
kosmetik og toiletartikler
52.31

52.31.00

Apoteker
Herunder:
- Håndkøbsudsalg

52.32

52.32.00

Detailhandel med medicinske og ortopædiske artikler
Omfatter ikke:
- Bandagister jf. 33.10.90

52.33

Detailhandel med kosmetik og toiletartikler
52.33.10

Parfumerier
Omfatter ikke:
- Salg af parfumevarer ved homeparties og demonstrationssalg jf. 52.63.00

52.33.20

Materialister
Omfatter:
- Detailhandel med blandet sortiment af materialvarer
Omfatter ikke:
- Detailhandel udelukkende med naturprodukter jf. 52.27.30

52.4

Anden detailhandel med nye varer fra specialforretninger
52.41

52.41.00

Detailhandel med kjolestoffer, garn, broderier mv.
Herunder:
- Forretninger, der forhandler kjolestoffer i forbindelse med boligtekstiler
- Forretninger, der forhandler sy- og besætningsartikler
- Detailhandel med presenninger og markiser
Omfatter ikke:
- Forretninger, der udelukkende forhandler boligtekstiler jf. 52.44.30

52.42

Detailhandel med beklædningsartikler
Herunder:
- Handskeforretninger
- Detailhandel med læder-, skind- og pelsbeklædning
- Detailhandel med paraplyer og stokke
Omfatter ikke:
- Forhandlere af brugt tøj jf. 52.50.90
52.42.10

Dametøjsforretninger
Herunder:
- Trikotageforretninger
- Damehatteforretninger
- Korsetforretninger
- Strømpeforretninger
- Lingeriforretninger
- Pelsforretninger
- Pelsopbevaring
Omfatter ikke:
- Buntmagerier jf. 18.30.00
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52.42.20

Herretøjsforretninger
Herunder:
- Drengekonfektionsforretninger
- Detailhandel med slips, seler o.l.

52.42.30

Herre- og dametøjsforretninger (blandet)

52.42.40

Babyudstyrs- og børnetøjsforretninger
Omfatter ikke:
- Barnevognsforretninger jf. 52.48.99

52.43

Detailhandel med skotøj og lædervarer
52.43.10

Skotøjsforretninger
Omfatter ikke:
- Reparation af skotøj jf. 52.71.00
- Håndskomagere jf. 19.30.10

52.43.20

Lædervareforretninger
Omfatter:
- Detailhandel med tasker, kufferter, mapper, rejseartikler o.l. af læder og andet
materiale
Omfatter ikke:
- Reparation af lædervarer jf. 52.71.00
- Detailhandel med lædertøj jf. 52.42

52.44

Detailhandel med møbler, tæpper og andre boligtekstiler, belysningsartikler,
køkkenudstyr mv.
52.44.10

Møbelforretninger
Herunder:
- Detailhandel med kurvemøbler
Omfatter ikke:
- Antikvitetsforretninger jf. 52.50.20
- Detailhandel med kontormøbler jf. 52.48.65

52.44.20

Tæppeforretninger
Herunder:
- Detailhandel med ægte tæpper

52.44.30

Boligtekstilforretninger
Omfatter:
- Forretninger, der udelukkende forhandler boligtekstiler, dvs. gardiner, puder,
dyner, sengeudstyr o.l.
Herunder:
- Gardinmontering
Omfatter ikke:
- Forretninger, der forhandler boligtekstiler i forbindelse med kjolestoffer jf.
52.41.00
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52.44.40

Detailhandel udelukkende med køkkenudstyr, glas og porcelæn
Herunder:
- Detailhandel med ikke-elektriske komfurer og køleskabe
Omfatter ikke:
- Specialforretninger med hårde hvidevarer jf. 52.45.10
- Isenkramforretninger jf. 52.46.10

52.44.50

Detailhandel med belysningsartikler
Omfatter ikke:
- El-installatører med butikshandel jf. 45.31.00

52.45

Detailhandel med elektriske husholdningsapparater, radio- og tv-udstyr
samt musikinstrumenter
52.45.10

Detailhandel med elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
Herunder:
- Detailhandel med hårde hvidevarer
- Detailhandel med støvsugere
- Detailhandel med symaskiner
Omfatter ikke:
- Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater jf. 52.72.10

52.45.20

Radio- og tv-forretninger
Herunder:
- Detailhandel med antenner
- Udlejning af radio- og tv-apparater i forbindelse med detailhandel med radio og
tv
Omfatter ikke:
- Forhandling af autoradioer jf. 50.30.20
- Opsætning af antenner jf. 45.31.00
- Radio- og tv-reparationsværksteder jf. 52.72.20
- Udlejning af radio- og tv-apparater uden detailhandel jf. 71.40.90
- Udlejning af videobånd jf. 71.40.10

52.45.30

Pladeforretninger
Herunder:
- Detailhandel med bånd, cd'er, videofilm og av-udstyr
Omfatter ikke:
- Udlejning af videobånd jf. 71.40.10
- Detailhandel med brugte plader jf. 52.50.90

52.45.40

Forhandlere af musikinstrumenter
Herunder:
- Detailhandel med noder
Omfatter ikke:
- Klaverstemning jf. 52.74.90
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52.46

Detailhandel med isenkram, byggematerialer, maling og tapet
52.46.10

Isenkramforretninger
Omfatter:
- Detailhandel med isenkram, køkkenudstyr, glas og porcelæn
Herunder:
- Værktøjsmagasiner
- Specialforretninger med havebrugsmaskiner
- Detailhandel med græsslåmaskiner uanset driftsmåde
Omfatter ikke:
- Detailhandel udelukkende med køkkenudstyr, glas og porcelæn jf. 52.44.40
- Detailhandel med hårde hvidevarer jf. 52.45.10
- Byggemarkeder jf. 52.46.20
- Låsesmede jf. 52.74.20

52.46.20

Byggemarkeder
Omfatter:
- Forretninger, som regel med selvbetjening, der forhandler byggematerialer,
værktøj, havemøbler og haveredskaber samt "gør det selv"-artikler
Omfatter ikke:
- Handel udelukkende med træ- og byggematerialer jf. 51.53.10

52.46.30

Farve- og tapetforretninger
Omfatter ikke:
- Detailhandel med kunstnerfarver jf. 52.47.00

52.47

52.47.00

Bog- og papirhandlere
Herunder:
- Detailhandel udelukkende med papirvarer og kontorartikler
- Detailhandel med plakater
- Detailhandel med kunstnerfarver
Omfatter ikke:
- Bladkiosker jf. 52.26.00
- Bogantikvariater jf. 52.50.10
- Detailhandel udelukkende med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware jf.
52.48.65

52.48

Anden detailhandel fra specialforretninger
52.48.05

Urmagerforretninger
Herunder:
- Optik i forbindelse med ure
Omfatter ikke:
- Urreparationsværksteder jf. 52.73.00

52.48.10

Urmager- og guldsmedeforretninger
Herunder:
- Optik i forbindelse med ure, guld- og sølvvarer
Omfatter ikke:
- Urreparationsværksteder jf. 52.73.00
- Reparation af smykker samt guld- og sølvvarer jf. 36.22.20
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52.48.15

Guldsmede- og juvelerforretninger
Herunder:
- Detailhandel med smykker uanset materiale
Omfatter ikke:
- Reparation af smykker samt guld- og sølvvarer jf. 36.22.20

52.48.20

Specialoptikere

52.48.25

Fotoforretninger
Omfatter ikke:
- Fotografisk virksomhed jf. 74.81

52.48.30

Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (gaveboder)
Herunder:
- Souvenirforretninger

52.48.35

Kunsthandel og gallerivirksomhed
Omfatter ikke:
- Kunstudstillinger med entrebetaling jf. 92.52.00
- Antikvitetsforretninger jf. 52.50.20
- Kunstauktioner jf. 51.18.00

52.48.40

Frimærke- og møntforretninger

52.48.45

Sportsforretninger
Herunder:
- Detailhandel med campingudstyr
- Detailhandel med lystfiskerartikler
- Detailhandel med jagtudstyr
- Detailhandel udelukkende med sports- og fritidstøj
- Detailhandel med sports- og kondisko
Omfatter ikke:
- Detailhandel med lystbåde jf. 52.48.55

52.48.50

Detailhandel med legetøj og spil
Herunder:
- Hobbyforretninger
- Detailhandel med festartikler og fyrværkeri
- Detailhandel med video- og computerspil

52.48.55

Forhandlere af lystbåde og udstyr hertil
Omfatter ikke:
- Udlejning af lystbåde jf. 71.40.90

52.48.60

Cykel- og knallertforretninger
Omfatter ikke:
- Barnevognsforretninger jf. 52.48.99
- Cykel- og knallertreparationsværksteder jf. 52.74.10
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52.48.65

Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware
Omfatter:
- Detailhandel med pc'er samt konsulentvirksomhed i forbindelse hermed
Herunder:
- Detailhandel med skrivemaskiner, regnemaskiner, lommeregnere o.l.
- Detailhandel med kontormøbler

52.48.70

Detailhandel med telekommunikationsudstyr
Herunder:
- Detailhandel med telefonapparater

52.48.75

Blomsterforretninger
Herunder:
- Blomsterbinding
Omfatter ikke:
- Frugt- og grøntforretninger, der også sælger blomster jf. 52.21.00
- Stadehandel med blomster jf. 52.62.10

52.48.80

Planteforhandlere og havecentre
Herunder:
- Frøforretninger
Omfatter ikke:
- Planteskoler jf. 01.12.20
- Detailhandel med juletræer jf. 52.62.90

52.48.85

Dyrehandel
Omfatter:
- Detailhandel med kæledyr
Herunder:
- Fugle- og akvarieforretninger
- Artikler til kæledyr
Omfatter ikke:
- Kenneler jf. 01.25.30
- Stutterier jf. 01.22.10
- Opdræt af kæledyr jf. 01.25.90

52.48.90

Forhandlere af fyringsolie og fast brændsel til husholdningsbrug
Herunder:
- Detailhandel med brænde
- Flaskegasforhandlere
- Olieselskabernes depoter med salg fortrinsvis til parcelhuse
- Detailhandel med koks

52.48.95

Pornobutikker

52.48.99

Detailhandel med andre varer
Herunder:
- Detailhandel med barnevogne, børstevarer, skumgummi, ovne og pejse
- Skibsproviantering med butikshandel
- Detailhandel med køkken- og badeværelseselementer
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Detailhandel med brugte varer fra forretninger

52.50
52.50.10

Bogantikvariater

52.50.20

Antikvitetsforretninger

52.50.90

Andre forhandlere af brugte varer
Herunder:
- Forhandlere af brugt tøj
- Forhandlere af brugte grammofonplader
- Marskandisere
Omfatter ikke:
- Detailhandel med brugte motorkøretøjer jf. 50.10

52.6

Detailhandel bortset fra butikshandel
52.61

52.61.00

Detailhandel fra postordreforretninger
Omfatter:
- Detailhandel med alle former for varer, der bestilles pr. post. Varerne sendes til
kunden, der har valgt varerne efter annoncer, kataloger, efter prøve eller på
grundlag af anden form for avertering.
Herunder:
- Direkte salg via tv, radio og telefon
Omfatter ikke:
- Postordresalg i forbindelse med butikshandel jf. 52.1, 52.2, 52.3, 52.4
- Postordresalg af reservedele og tilbehør til biler mv. jf. 50.30

52.62

Detailhandel fra stadepladser og markeder
Omfatter:
- Detailhandel med alle former for varer almindeligvis fra mobile stadepladser
eller fra faste torvepladser
52.62.10

Frugt- og grøntstader
Herunder:
- Stadehandel med blomster

52.62.90

Anden detailhandel fra stadepladser og markeder
Herunder:
- Juletræssalg
Omfatter ikke:
- Pølsevogne jf. 55.30.20
- Isbarer jf. 55.30.20

52.63

52.63.00

Anden detailhandel bortset fra butikshandel
Omfatter:
- Detailhandel med alle slags varer, som ikke kan henføres til en af de foregående
kategorier fx ved dørsalg eller fra salgsautomater
Herunder:
- Homeparties og demonstrationssalg
Omfatter ikke:
- Detailhandel fra postordreforretninger jf. 52.61.00
- Detailhandel fra stadepladser og markeder jf. 52.62

52.7

Reparation af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
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Omfatter:
- Reparation af varer til personligt brug eller husholdningsbrug, når det ikke sker i
forbindelse med fremstilling, engroshandel eller detailhandel. Sker det i
tilknytning hertil, henføres reparationsvirksomheden til den pågældende form
for fremstilling, engroshandel eller detailhandel
Omfatter ikke:
- Autoreparationsværksteder jf. 50.20.10
- Reparation af motorcykler jf. 50.40.00
- Reparation af kontormaskiner og edb-udstyr jf. 72.50.00
52.71

52.71.00

Reparation af sko eller andre lædervarer
Herunder:
- Nøgle- og hælebarer

52.72

Reparation af elektriske husholdningsapparater samt radio- og tvreparationsværksteder
52.72.10

Reparation af elektriske husholdningsmaskiner og -apparater
Herunder:
- Reparation af hårde hvidevarer

52.72.20

Radio- og tv-reparationsværksteder
Herunder:
- Reparation af autoradioer
Omfatter ikke:
- Opsætning af antenner jf. 45.31.00

52.73

52.73.00

Reparation af ure
Omfatter ikke:
- Reparation af smykker samt guld- og sølvvarer jf. 36.22.20

52.74

Reparation af cykler; låsesmede og anden reparationsvirksomhed
52.74.10

Cykelreparationsværksteder
Herunder:
- Reparation af knallerter

52.74.20

Låsesmede
Omfatter ikke:
- Nøgle- og hælebarer jf. 52.71.00

52.74.90

Anden reparationsvirksomhed af varer til personligt brug eller husholdningsbrug
Omfatter:
- Reparation og ændring af beklædningsartikler
Herunder:
- Reparation af haveredskaber
- Klaverstemning
Omfatter ikke:
- Møbelpolstrere jf. 36.11.20
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55

Hotel- og restaurationsvirksomhed
55.1

Hoteller
Omfatter:
- Udlejning af faciliteter til korttidsophold fx hoteller, moteller, feriepensionater,
kroer med overnatningsfaciliteter eller hoteller med konferencelokaler
Herunder:
- Restaurationsvirksomhed i forbindelse med udlejning af faciliteter til
korttidsophold, selvom restaurationsvirksomheden er størst
Omfatter ikke:
- Langtidsudlejning af møblerede boliger jf. 70.20.30
- Timeshare-hoteller jf. 70.20.30
55.11

Hoteller med restauration samt konferencecentre og kursusejendomme
55.11.10

Hoteller med restauration
Herunder:
- Refugier

55.11.20

Konferencecentre og kursusejendomme
Omfatter:
- Hoteller med konferencelokaler, hvor overnatnings- og restaurationsfaciliteter
helt overvejende stilles til rådighed for konference- og kursusdeltagere

55.12

55.12.00

Hoteller uden restauration
Herunder:
- Hoteller der tilbyder morgenmad til overnattende gæster

Campingpladser og andre faciliteter til korttidsophold

55.2

Omfatter:
- Udlejning af faciliteter til korttidsophold fx feriebyer, hytter og lejligheder,
campingpladser og campingfaciliteter eller andre faciliteter til korttidsophold
som fx værelsesudlejning til turister, vandrehjem, overnatningshytter
Omfatter ikke:
- Langtidsudlejning af møblerede boliger jf. 70.20.30
- Lystbådehavne jf. 63.22.20
- Ferieboligudlejning jf. 70.31.30
55.21

55.21.00

Vandrehjem

55.22

55.22.00

Campingpladser

55.23

Feriecentre og andre faciliteter til korttidsophold
55.23.10

Feriecentre
Omfatter:
- Udlejning, normalt på ugebasis af logi i lejligheder eller huse med
køkkenfaciliteter. Lejlighederne/husene er samlet i centre under fælles ledelse.
Centrene indeholder fællesfaciliteter fx svømmebad, sportsanlæg
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55.23.90

Andre faciliteter til korttidsophold
Omfatter:
- Feriekolonier
- Værelsesudlejning til turister
- Drift af sovevogne
Omfatter ikke:
- Ferieboligudlejning jf. 70.31.30

55.3

Restaurationsvirksomhed

55.30

Omfatter:
- Salg af madretter almindeligvis til fortæring på stedet samt salg af drikkevarer,
som indtages sammen med maden på fx restauranter, selvbetjeningsrestauranter,
cafeterier
- Fast-food salgssteder som fx burgerbarer
- Restauranter, der leverer mad ud af huset
- Restaurationsvirksomhed i tog, på færger o.l.
Omfatter ikke:
- Ovennævnte virksomhed i forbindelse med hotelvirksomhed jf. 55.11
- Salg fra automater jf. 52.63.00
- Cateringvirksomhed jf. 55.52.00
55.30.10

Restauranter
Omfatter:
- Salg af måltider med bordservering
Herunder:
- Diner transportable med restaurationsvirksomhed
- Drift af spisevogne
Omfatter ikke:
- Selskabslokaler og forsamlingshuse jf. 55.30.90

55.30.20

Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv.
Herunder:
- Burgerbarer
- Pizzeriaer (uden bordservering)

55.30.90

Selskabslokaler, forsamlingshuse mv.
Omfatter ikke:
- Cateringvirksomhed jf. 55.52.00

55.4

Beværtninger, diskoteker, kaffebarer mv.

55.40

Omfatter:
- Salg af drikkevarer normalt til indtagelse på stedet
Omfatter ikke:
- Ovennævnte virksomhed i forbindelse med hotelvirksomhed jf. 55.11
- Salg fra automater jf. 52.63.00
55.40.10

Værtshuse, bodegaer mv.

55.40.20

Diskoteker og natklubber
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55.40.90

Kaffebarer mv.
Omfatter:
- Udskænkningssteder uden spiritusbevilling
Omfatter ikke:
- Isbarer jf. 55.30.20

55.5

Kantiner og cateringvirksomhed
55.51

55.51.00

Kantiner
Omfatter:
- Salg af madretter og drikkevarer almindeligvis til reducerede priser til en
afgrænset gruppe af personer, som normalt har en indbyrdes erhvervsmæssig
tilknytning
Herunder:
- Kantiner på uddannelsesinstitutioner

55.52

55.52.00

Catering og diner transportable
Omfatter:
- Salg af mad, der tilberedes i centrale køkkener til levering ud af huset
Herunder:
- Levering til flyselskaber
Omfatter ikke:
- Diner transportable med tilhørende restaurationsvirksomhed jf. 55.30.10
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60

Landtransport; rørtransport
Omfatter:
- Virksomhed i forbindelse med passager- eller godstransport med jernbane eller
ad vej, uanset om der er tale om rutefart eller ej samt godstransport via
rørledning
- Drift af godsterminaler og parkeringsanlæg, behandling og oplagring af gods
mv.
- Udlejning af transportmidler med fører eller operatør
Omfatter ikke:
- Større reparationer eller ombygning af transportudstyr jf. 35, 50.20
- Anlæg, reparation og vedligeholdelse af veje og jernbaner jf. 45.21.00
- Udlejning af transportmidler uden fører eller operatør jf. 71.10.00, 71.2
- Ambulancetransport jf. 75.25.00

60.1

60.10

60.10.00

Jernbaner
Omfatter:
- Passager- og godstransport med fjerntog og regionaltog
Omfatter ikke:
- Nærtrafik med jernbaner i byområder og deres omegne (S-tog o.l.) jf. 60.21.00
- Drift af sovevogne jf. 55.23.90
- Drift af spisevogne jf. 55.30.10
- Drift af passager- og godsterminaler jf. 63.21.10
- Behandling og oplagring af gods jf. 63

60.2

Anden landtransport
60.21

60.21.00

Bus- og S-togstrafik mv., rutefart
Omfatter:
- Nærtrafik med jernbaner i byområder og deres omegne
- Nær- og fjerntrafik med bus, sporvogn, trolleybus, undergrundsbane, højbane
mv. der normalt foregår i henhold til en fast køreplan, og almindeligvis med påog afstigning ved faste stoppesteder
Herunder:
- Skolebuskørsel og drift af lufthavnsbusser
Omfatter ikke:
- Turistbuskørsel jf. 60.23.00
- Busterminaler og stationer jf. 63.21.10

60.22

60.22.00

Taxikørsel
Herunder:
- Udlejning af personbiler med fører fx limousinekørsel
Omfatter ikke:
- Drift af taxicentraler jf. 63.21.10

60.23

60.23.00

Anden landpassagertransport
Omfatter:
- Turistbuskørsel
- Udflugtskørsel og anden lejlighedsvis bustrafik fx ældrekørsel, handicapkørsel
- Hestevognskørsel

60.24

Vejgodstransport
Omfatter ikke:
- Drift af godsterminaler jf. 63.21.10
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- Udlejning af containere jf. 71.21.10
- Transport af affald fx renovationskørsel jf. 90.00.20
- Transportvirksomhed sammen med speditørvirksomhed jf. 63.40.20
- Distribution af breve og postpakker jf. 64.1
60.24.10

Vognmandsvirksomhed
Herunder:
- Fragtmænd
- Udlejning af lastbiler med fører
Omfatter ikke:
- Udlejning af lastbiler uden fører jf. 71.21.90

60.3

60.30

60.24.20

Flytteforretninger

60.30.00

Rørtransport
Omfatter:
- Transport af luftarter, væsker (fx olie), slam o.l. via rørledninger på kontrakt
eller honorarbasis
Herunder:
- DORAS A/S
Omfatter ikke:
- Distribution af naturgas eller syntetisk gas, vand eller damp jf. 40, 41

61

Skibsfart
Omfatter:
- Transport af passagerer eller gods til vands på faste eller ikke-faste ruter
- Drift af færger
- Udlejning af skibe og både med besætning
Omfatter ikke:
- Bortforpagtede restauranter og barer om bord på skibe jf. 55.30, 55.40
- Godsbehandling, oplagring af gods, drift af havne og anden hjælpevirksomhed
som fx dokning, lodsning, lægtertransport, bjærgning jf. 63

61.1

Sø- og kysttransport

61.10

Omfatter:
- Transport af passagerer eller gods til havs eller i kystfarvande
61.10.10

Rederivirksomhed, fragtfart
Omfatter:
- Transport af gods
- Bugsering af pramme, boreplatforme mv.

61.10.20

Rederivirksomhed, færge- og passagerfart
Herunder:
- Restaurationsvirksomhed, kioskhandel og salg af toldfri varer (ikke
bortforpagtet) i forbindelse med passager- og færgefart, også selvom
transportvirksomheden er mindst

61.2

61.20

61.20.00

Transport ad indre vandveje
Omfatter:
- Transport af passagerer (fx udflugtsture) og gods på åer, kanaler, søer og andre
indre vandveje, herunder havneområder
- Drift af udflugts- og turistbåde
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62

Lufttransport
62.1

62.10

62.10.00

Ruteflyvning
Omfatter:
- Transport af passagerer eller gods med fly på faste ruter og i henhold til fast
tidsplan
Omfatter ikke:
- Hovedeftersyn af fly eller flymotorer jf. 35.30.00
- Regelmæssig charterflyvning jf. 62.20.10, 62.20.20

62.2

Charterflyvning, taxiflyvning mv.

62.20
62.20.10

Charterflyvning med passagerer
Omfatter ikke:
- Hovedeftersyn af fly eller flymotorer jf. 35.30.00
- Charterrejser med overnatning jf. 63.30.20

62.20.20

Charterflyvning med gods
Omfatter ikke:
- Hovedeftersyn af fly eller flymotorer jf. 35.30.00

62.20.30

Taxiflyvning mv.
Herunder:
- Rundflyvning
- Udlejning af luftfartøjer med besætning
Omfatter ikke:
- Hovedeftersyn af fly eller flymotorer jf. 35.30.00
- Sprøjtning af afgrøder fra luften jf. 01.41.10
- Luftreklamering jf. 74.40.90
- Luftfotografering jf. 74.81.10
- Udlejning af luftfartøjer uden besætning jf. 71.23.00

62.3

62.30

62.30.00

Rumfart
Omfatter:
- Opsendelse af satellitter og rumfartøjer
- Transport i rummet af gods og personer

204 Transportvirksomhed
Nace
Rev. 1

DB93

63

Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport;
rejsebureauvirksomhed og transportformidling
63.1

Godsbehandling og oplagring
63.11

63.11.00

Godsbehandling
Omfatter:
- Lastning og losning af gods eller passagerbagage uanset transportmåde
Herunder:
- Stevedorevirksomhed
Omfatter ikke:
- Godsterminaler jf. 63.21.10

63.12

63.12.00

Oplagrings- og pakhusvirksomhed
Omfatter:
- Drift af lagerfaciliteter til alle former for varer
Herunder:
- Kornsiloer
- Kølehuse som ikke er en integreret del af en virksomhed med en anden
hovedaktivitet
- Isværker
- Møbelopbevaring
Omfatter ikke:
- Parkeringsanlæg til motorkøretøjer jf. 63.21.20
- Opbevaring af pelse jf. 52.42.10

63.2

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med transport
63.21

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med landtransport
Omfatter:
- Aktiviteter i forbindelse med transport til lands af passagerer eller gods
Omfatter ikke:
- Redningskorps jf. 75.25.00
63.21.10

Stationer og godsterminaler
Herunder:
- Drift af taxicentraler

63.21.20

Parkerings- og garageanlæg
Herunder:
- Vinteropbevaring af campingvogne
- Drift af faciliteter til cykelparkering

63.21.30

Drift af betalingsveje, -broer og -tunneler
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63.22

Anden hjælpevirksomhed i forbindelse med skibsfart
Omfatter:
- Aktiviteter i forbindelse med transport til vands af passagerer og gods
63.22.10

Erhvervshavne (trafik- og fiskerihavne)
Herunder:
- Terminaler

63.22.20

Lystbådehavne
Herunder:
- Marinaer

63.22.30

Fyrvæsen og lodserier

63.22.40

Bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen
Herunder:
- Dykkervirksomhed og frømandsvirksomhed

63.23

63.23.00

Lufthavne mv.
Omfatter:
- Aktiviteter i forbindelse med transport i luften af passagerer og gods
- Drift af terminaler fx lufthavnsterminaler
- Regulering af flytrafikken
- Jordpersonalets aktiviteter på flyvepladser mv.
Omfatter ikke:
- Drift af flyveskoler jf. 80.41.00
- Drift af lufttransportskoler jf. 80.22.50

63.3

Rejse- og turistbureauer mv.

63.30
63.30.10

Turistbureauer
Herunder:
- Turistforeninger (udlejning af ferieboliger, hvor dette er en integreret del af
aktiviteten)
- Vejledning og bistand for turister
Omfatter ikke:
- Ferieboligudlejning, hvor dette ikke er en integreret del af turistbureauernes
aktivitet jf. 70.31.30

63.30.20

Rejsebureauer, turarrangerende
Omfatter:
- Charterrejser med overnatning

63.30.30

Rejsebureauer, billetudstedende

63.30.40

Turistguidevirksomhed
Herunder:
- Rejseledervirksomhed
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Anden transportformidling

63.40

Omfatter:
- Formidling af transportopgaver til lands, til vands eller i luften
- Modtagelse af samlegods og individuelt gods (herunder afhentning og samling
af gods)
- Udfærdigelse og fremskaffelse af transportdokumenter og fragtbreve
- Sø-, luft- og vejfragtspeditørers virksomhed
- Godsbehandling fx pakning, ompakning, prøveudtagning, vejning af gods
Omfatter ikke:
- Kurertjeneste jf. 64.12.00
- Agenturvirksomhed i forbindelse med godsforsikring jf. 67.20.10
63.40.10

Skibsmæglervirksomhed
Omfatter:
- Varetagelse af ind- og udklarering af skibe som mellemled mellem redere og
afskibere eller modtagere af varer

63.40.20

Speditørvirksomhed
Herunder:
- Shippingvirksomhed
- Speditørvirksomhed sammen med transportvirksomhed, selvom
transportvirksomheden er størst
Omfatter ikke:
- Privat kurertjeneste jf. 64.12.00

63.40.30

Vejere og målere

63.40.90

Andre tjenesteydelser i forbindelse med transport

64

Post og telekommunikation
64.1

Postbefordring og kurertjeneste
64.11

64.11.00

Postvæsen
Herunder:
- Udlejning af postbokse
Omfatter ikke:
- Postgirovirksomhed jf. 65.12.00
- Girobank jf. 65.12.00

64.12

64.12.00

Kurertjeneste og udbringning af dagblade
Omfatter:
- Afhentning, transport og udbringning af breve og småpakker, der udføres af
private virksomheder
Herunder:
- Budforretninger
- Avisudbringning fx Bladkompagniet
Omfatter ikke:
- Reklamedistribution jf. 74.40.90
- Distribution af annonce- og distriktsblade jf. 74.40.90

64.2

64.20

64.20.00

Telekommunikation
Omfatter:
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- Transmission af lyd, billeder, data eller andre informationer via kabel, radiofoni,
relæstationer eller satellitter
- Telefon, telegraf og telex
- Vedligeholdelse af telekommunikationsnet
- Transmission af radio- og tv-programmer
Herunder:
- Telefonselskaber
Omfatter ikke:
- Telefonpasning jf. 74.83.90
- Produktion af radio- og tv-programmer, også selvom det sker i forbindelse med
transmission jf. 92.20.00
- Installering af telefonanlæg jf. 45.31.00
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65

Pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed
65.1

Pengeinstitutter
65.11

65.11.00

Danmarks Nationalbank
Omfatter ikke:
- Den kgl. Mønt jf. 36.21.00

65.12

65.12.00

Banker, sparekasser og andelskasser
Herunder:
- Postgiroaktivitet
- Girobank

65.2

Anden finansieringsvirksomhed
65.21

65.21.00

Finansiel leasing
Omfatter:
- Finansiel leasingaktivitet foreligger når:
(a) Et leasingfirma erhverver et kapitalgode efter en brugers anvisning, evt. hos
en af bruger udpeget leverandør og kapitalgodet forbliver leasingfirmaets
ejendom.
(b) Afskrivninger på leasinggodet foretages af leasingfirmaet.
(c) Leasinggodet stilles mod betaling af en leasingafgift til rådighed for
brugeren i en på forhånd aftalt tidsperiode, der typisk dækker godets
forventede levetid og som er tilstrækkelig lang til at leasingafgiften ud over
forrentning også dækker en væsentlig del af anskaffelsessummen.
Omfatter ikke:
- Operationel leasing jf. 71

65.22

Anden kreditformidling
Omfatter:
- Kreditformidling, hvor der er et direkte låneforhold mellem oprindelig långiver
og låntager
65.22.30

Realkreditinstitutter
Herunder:
- DLR

65.22.40

Andre kreditinstitutter
Omfatter:
- Foretagender, hvis virksomhed består i fra offentligheden at modtage indlån
eller andre midler, der skal tilbagebetales, samt i at yde lån for egen regning og
som ikke er klassificeret som pengeinstitutter eller realkreditinstitutter
Herunder:
- Hypotekbanken, Fiskeribanken, Kommunekredit, Dansk
Eksportfinansieringsfond og Danmarks Skibskreditfond

65.22.50

Kreditformidling af andre end kreditinstitutter
Omfatter:
- CMO-selskaber og pengemarkedsinvestering
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65.22.60

Finansieringsselskaber
Herunder:
- Kreditkortselskaber og forbrugerkreditselskaber

65.22.95

Anden udlånsvirksomhed
Herunder:
- Factoring, confirming, kontraktfinansiering og finansieringsfonde (fx
Grundejernes Finansieringsfond)

65.23

Finansielle institutioner i.a.n.
65.23.10

Investeringsforeninger
Omfatter:
- Foreninger, hvis formål er investering af medlemmernes midler i et bredt udvalg
af værdipapirer, hvorved risikoen spredes for den enkelte deltager.
Foreningerne er underlagt offentligt tilsyn
- Investering i værdipapirer fx aktier, obligationer, indlånsbeviser,
investeringscertifikater

65.23.20

Investeringsselskaber
Herunder:
- Ventureselskaber

65.23.30

Fondsmæglerselskaber
Omfatter:
- Fondsmægleres handel for egen regning
Omfatter ikke:
- Handel med værdipapirer for andres regning jf. 67.12.00

65.23.40

Finansielle holdingselskaber
Omfatter:
- Selskaber, hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende interesser i andre
finansielle selskaber

65.23.95

Finansieringsvirksomhed i øvrigt
Herunder:
- Fonde, der ikke primært har velgørende eller socialt sigte og som ikke har
nævneværdig produktion af varer eller tjenester
- Engroshandel med guld til finansielle formål
Omfatter ikke:
- Finansiel leasing jf. 65.21.00
- Fonde, der har velgørende eller socialt sigte jf. 85.32.60

66 66.0

Forsikringsvirksomhed
Omfatter:
- Risikospredning på langt og kort sigt med eller uden opsparing
66.01

66.01.00

Livsforsikring
Omfatter:
- Forsikring og genforsikring af liv med eller uden opsparing
Herunder:
- Begravelseskasser
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66.02

Pensionsforsikring
66.02.10

Pensionskasser
Omfatter:
- Foreninger som har til formål at udbetale pensionsydelser til medlemmerne af
pensionskassen
Omfatter ikke:
- Socialforsikring fx ATP, arbejdsløshedskasser jf. 75.30.00

66.02.90

Anden pensionsforsikring
Omfatter:
- Udbetaling af pensionsydelser på almindelige forsikringsvilkår
Herunder:
- Firmapensionskasser
Omfatter ikke:
- Socialforsikring fx ATP, arbejdsløshedskasser jf. 75.30.00

66.03

Anden forsikringsvirksomhed
66.03.10

Skadesforsikringsvirksomhed
Omfatter:
- Forsikring og genforsikring bortset fra livsforsikring fx ulykkesforsikring,
brandforsikring, forsikring af fast ejendom, forsikring af motorkøretøjer, både,
skibe og fly, transportforsikring mod økonomisk tab, ansvarsforsikring

66.03.20

Sygeforsikring
Omfatter:
- Forsikring mod omkostninger i forbindelse med sygdom

66.03.90

Anden forsikringsvirksomhed i øvrigt
Herunder:
- Rejsegarantifonden

67

Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter,
finansierings- og forsikringsvirksomhed
67.1

Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og
finansieringsvirksomhed
Omfatter:
- Servicevirksomhed inden for eller i nær tilknytning til bank- og
finansieringsvirksomhed, men tjenesteydelserne indebærer ikke i sig selv bankog finansieringsvirksomhed
67.11

67.11.00

Fondsbørsen mv.
Omfatter:
- Forvaltning af og tilsyn med kapitalmarkeder, når denne aktivitet ikke udøves af
offentlige myndigheder
Herunder:
- Garantiinstituttet for futures og options
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67.12

67.12.00

Børsmæglervirksomhed
Omfatter:
- Handel på kapitalmarkeder for andres regning (fx handel med værdipapirer) og
lignende virksomhed
Omfatter ikke:
- Handel på kapitalmarkeder for egen regning jf. 65.23

67.13

67.13.00

Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og
finansieringsvirksomhed
Herunder:
- Værdipapircentralen
- Pengeinstitutternes betalingsservice
- Realkreditmæglere
- Investeringsrådgivning
- Vekselkontorer mv.

67.2

Servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed

67.20
67.20.10

Forsikringsagenturer

67.20.90

Anden servicevirksomhed i forbindelse med forsikringsvirksomhed
Herunder:
- Aktuarers og taksatorers virksomhed
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70

Virksomhed i forbindelse med fast ejendom
70.1

Virksomhed i forbindelse med egen fast ejendom
70.11

70.11.00

Udstykning af fast ejendom
Omfatter:
- Gennemførelse af udstyknings- og byggeprojekter herunder formidling af
kontakt mellem kreditinstitutter og byggeentreprenører om gennemførelse af
udstyknings- og byggeprojekter med henblik på senere salg, hvad enten der er
tale om boligbyggeri eller anden form for byggeri

70.12

70.12.00

Køb og salg af fast ejendom for egen regning
Omfatter:
- Køb og salg af bygninger og grunde for egen regning
Omfatter ikke:
- Ejendomsmæglere jf. 70.31.10

70.2

Udlejning af egen fast ejendom

70.20

Omfatter:
- Udlejning og forvaltning af egne bygninger eller grunde
Omfatter ikke:
- Større bebyggelsers egne varmecentraler jf. 40.30.00
70.20.10

Almennyttige boligselskaber
Omfatter:
- Almennyttige boligselskaber oprettes efter godkendelse af Boligministeriet
(efter 1. januar 1989 af kommunalbestyrelsen). De kan være organiseret som
almennyttige andelsboligforeninger, selvejende boligselskaber eller
garantiselskaber
- De fleste selskaber har kun aktivitet i en kommune og er opdelt i afdelinger,
således at hver enkelt bebyggelse udgør en selvstændig afdeling, der er
økonomisk uafhængig af de andre afdelinger og af selskabet
- Der er ikke knyttet nogen individuel ejerrettighed til beboelsen af almennyttige
boliger
Herunder:
- Handicapegnede boliger samt ældreboliger
- Ungdomsboliger
- Kollegier
Omfatter ikke:
- Private andelsboligforeninger jf. 70.20.20
- De (normalt landsdækkende) selskaber inden for den almennyttige sektor i deres
egenskab af forretningsførerselskaber jf. 70.32.10
- Plejehjem og beskyttede boliger jf. 85.31.50
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70.20.20

Private andelsboligforeninger
Omfatter:
- Private andelsboligforeninger har til formål at eje og drive en ejendom på
andelsbasis. Foreningens medlemmer har andel i foreningens formue, og den
enkelte andelshaver har brugsret til en lejlighed i ejendommen. Private
andelsboligforeninger kan være oprettet enten ved, at lejerne i en eksisterende
ejendom har erhvervet ejendommen på andelsbasis eller som nyopførte
statsstøttede andelsboliger
Omfatter ikke:
- Almennyttige andelsboligforeninger jf. 70.20.10

70.20.30

Anden udlejning af boliger
Omfatter:
- Selskabers (bortset fra boligselskaber) og enkeltpersoners udlejning af boliger
Herunder:
- Drift af time-share bygninger, også hvor hoteldrift indgår som sekundær
aktivitet
- Langtidsudlejning af møblerede boliger
Omfatter ikke:
- Drift af hoteller, campingpladser o.l. jf. 55

70.20.40

Udlejning af erhvervsejendomme
Herunder:
- Udlejning af landbrugsarealer og landbrugsejendomme
Omfatter ikke:
- Drift af bygninger som ejes eller benyttes af det offentlige jf. 75.14.00

70.3

Virksomhed i forbindelse med fast ejendom på kontraktbasis
70.31

Formidling og udlejning af fast ejendom
70.31.10

Ejendomsmæglere

70.31.20

Boliganvisning

70.31.30

Ferieboligudlejning
Omfatter ikke:
- Turistbureauernes feriboligudlejning jf. 63.30.10

70.32

Administration af fast ejendom
70.32.10

Administration af fast ejendom på kontraktbasis
Omfatter:
- Ejendomsadministrationskontorer
- Administration af varmeregnskaber
- Forretningsførerselskabers administration for almennyttige boligselskaber
Omfatter ikke:
- Advokaters ejendomsadministration, selv om denne udgør deres hovedaktivitet
jf. 74.11.00
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70.32.20

Ejerforeninger
Omfatter:
- Ejerlejlighedsforeninger
- Grundejerforeninger og kolonihaveforeningers administrative aktivitet
Herunder:
- Kystsikringslaug

71

Udlejning af biler, maskiner, udstyr mv.
71.1

71.10

71.10.00

Biludlejning
Omfatter:
- Udlejning af personbiler og små last- og varebiler op til 3.500 kg uden fører,
motorcykler, campingvogne og campere mv.
- Operationel leasing af personbiler uden fører med eller uden vedligeholdelse
Omfatter ikke:
- Finansiel leasing jf. 65.21.00
- Udlejning af last- og varebiler over 3.500 kg jf. 71.21.90

71.2

Udlejning af andre transportmidler
71.21

Udlejning af containere og andet materiel til landtransport bortset fra
personbiler
71.21.10

Udlejning af containere
Omfatter:
- Udlejning af containere til land-, luft- og søtransport
Omfatter ikke:
- Udlejning af containere til storskrald til private husholdninger jf. 90.00.20
- Finansiel leasing jf. 65.21.00

71.21.90

Udlejning af lastbiler og andet materiel til landtransport
Omfatter:
- Udlejning af landtransportmateriel uden fører bortset fra personbiler fx last- og
varebiler over 3.500 kg, motorforvogne, anhængere, sættevogne, trailere
- Operationel leasing af jernbanemateriel og ovennævnte transportmidler med
eller uden vedligeholdelse
Omfatter ikke:
- Udlejning eller leasing af person- og lastbiler med fører jf. 60.22.00, 60.24.10
- Finansiel leasing jf. 65.21.00
- Udlejning af cykler jf. 71.40.90
- Udlejning af motorcykler jf. 71.10.00
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71.22

71.22.00

Udlejning af skibe
Omfatter:
- Udlejning af skibe og både uden besætning til erhvervsformål
- Operationel leasing heraf med eller uden vedligeholdelse
Omfatter ikke:
- Udlejning af skibe og både med besætning jf. 61
- Finansiel leasing jf. 65.21.00
- Udlejning af lystbåde jf. 71.40.90
- Udlejning af specialfartøjer fx sandsugere jf. 71.32.00
- Udlejning af udstyr til minedrift og olieudvinding fx boreplatforme jf. 71.34.00

71.23

71.23.00

Udlejning af luftfartøjer
Omfatter:
- Udlejning af luftfartøjer uden besætning
- Operationel leasing heraf med eller uden vedligeholdelse
Omfatter ikke:
- Udlejning af luftfartøjer med besætning jf. 62.20.30
- Finansiel leasing jf. 65.21.00

71.3

Udlejning af andre maskiner og udstyr
71.31

71.31.00

Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr
Omfatter:
- Udlejning eller operationel leasing af landbrugs- og skovbrugsmaskiner uden
betjeningspersonale fx landbrugstraktorer
Omfatter ikke:
- Landbrugets maskinstationer jf. 01.41.10
- Finansiel leasing jf. 65.21.00

71.32

71.32.00

Udlejning af entreprenørmateriel
Omfatter:
- Udlejning eller operationel leasing af entreprenørmateriel uden
betjeningspersonale
- Udlejning af stilladser og arbejdsplatforme uden opstilling og nedtagning
- Udlejning af specialfartøjer fx sandsugere
Omfatter ikke:
- Udlejning af entreprenørmateriel med betjeningspersonale jf. 45.50.00
- Opstilling og nedtagning af stilladser og arbejdsplatforme jf. 45.25.40
- Finansiel leasing jf. 65.21.00

71.33

Udlejning af edb-maskiner, edb-udstyr og kontormaskiner
71.33.10

Udlejning af edb-maskiner og edb-udstyr
Omfatter:
- Udlejning eller operationel leasing af edb-maskiner og tilhørende udstyr
Omfatter ikke:
- Finansiel leasing jf. 65.21.00
- Udlejning af software jf. 72.20.00
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71.33.20

Udlejning af kontormaskiner
Omfatter:
- Udlejning eller operationel leasing af kontormaskiner og -udstyr, uden
betjeningspersonale fx fotokopimaskiner, skrivemaskiner og tilhørende udstyr
Omfatter ikke:
- Finansiel leasing jf. 65.21.00

71.34

71.34.00

Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt
Omfatter:
- Udlejning eller operationel leasing af andre maskiner og udstyr i.a.n. uden
betjeningspersonale fx motorer og turbiner, værktøjsmaskiner, udstyr til
minedrift og olieudvinding herunder boreplatforme, professionelt radio-, tv- og
kommunikationsudstyr, audiovisuelt udstyr, lysanlæg, måle- og kontroludstyr,
andet videnskabeligt udstyr, udstyr til handel og industri
Herunder:
- Udlejning af skurvogne
Omfatter ikke:
- Finansiel leasing jf. 65.21.00
- Udlejning af landbrugsmaskiner og -udstyr jf. 71.31.00
- Udlejning af entreprenørmateriel jf. 71.32.00
- Udlejning af edb-maskiner, edb-udstyr og kontormaskiner jf. 71.33

71.4

Udlejning af varer til personligt brug og til brug i
husholdninger

71.40
71.40.10

Udlejning af videobånd
Omfatter:
- Udlejning af indspillede videobånd til private

71.40.90

Udlejning af varer til personligt brug og til brug i husholdninger i øvrigt
Omfatter:
- Udlejning af andre varer til husholdninger og virksomheder fx tekstiler,
beklædningsartikler, møbler, lervarer, glas, køkkentøj, bordservice
- Udlejning af elektriske apparater fx tv- og videoapparater, andre
husholdningsartikler
- Udlejning af lystbåde
- Udlejning af rideheste
- Udlejning af cykler
- Udlejning af sportsudstyr
- Udlejning af smykker, guld- og sølvvarer, musikinstrumenter, sceneudstyr og
kostumer
- Udlejning af bøger, tidsskrifter og ugeblade
- Udlejning af grammofonplader
- Udlejning af "gør det selv"-maskiner og -udstyr
- Udlejning af blomster og planter
Omfatter ikke:
- Udlejning af biler, campingvogne og motorcykler jf. 71.10.00
- Bibliotekers udlån af bøger, tidsskrifter, ugeblade, videobånd og
grammofonplader jf. 92.51
- Vaskeriers udlejning af linned og arbejdsuniformer jf. 93.01.10
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72

Databehandlingsvirksomhed
72.1

72.10

72.10.00

Konsulentvirksomhed vedr. hardware
Omfatter:
- Rådgivning vedrørende type og konfiguration af hardware og tilhørende
software
- Analyse af brugernes behov og problemer
Omfatter ikke:
- Konsulentvirksomhed vedr. hardware, som udøves af enheder, der producerer
eller sælger edb-udstyr jf. 30.02.00, 51.64.10, 52.48.65

72.2

72.20

72.20.00

Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software
Omfatter:
- Analyse af brugernes behov og problemer
- Udvikling, fremstilling og dokumentation af kundespecificeret software
- Udvikling, fremstilling og dokumentation af færdigfremstillet software
- Udlejning af software
Herunder:
- Softwarehuse
Omfatter ikke:
- Reproduktion af færdigfremstillet software jf. 22.33.00
- Softwarerådgivning i forbindelse med hardwarerådgivning jf. 72.10.00

72.3

72.30

72.30.00

Databehandling
Omfatter:
- Edb-servicebureauer
- Behandling af data baseret på enten kundens eget program eller et ophavsretligt
beskyttet program
- Facility Management - Daglig administration og drift af andres
databehandlingsfaciliteter

72.4

72.40

72.40.00

Databaseværter og -formidlere
Omfatter:
- Databaseudvikling fx samling af data fra en eller flere kilder
- Datalagring i et forud fastsat format
- Databasetilgængelighed fx levering af data i en bestemt orden eller sekvens med
online-datasøgning eller anden form for adgang (edb-baseret management), data
kan være tilgængelige for alle eller et begrænset antal brugere
- Opbygning og drift af adressedatabaser

72.5

72.50

72.50.00

Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner og edb-udstyr
Omfatter:
- Reparation og vedligeholdelse af edb-anlæg og tilknyttet perifert udstyr
- Reparation og vedligeholdelse af kontormaskiner fx fotokopieringsmaskiner

72.6

72.60

72.60.00

Anden virksomhed i forbindelse med databehandling
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73

Forskning og udvikling
Omfatter:
- Grundforskning. Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve ny
viden og indsigt uden primært sigte på bestemte praktiske mål eller anvendelser
- Anvendt forskning. Virksomhed af original karakter med henblik på at erhverve
ny viden og indsigt - først og fremmest med sigte på bestemte praktiske mål og
anvendelser
- Udviklingsarbejde. Anvendelsen af viden med henblik på at fremstille nye
materialer, produkter, processer, metoder, systemer eller tjenester, eller at
forbedre sådanne, som eksisterer
- Det skal bemærkes, at de enheder, der henføres til denne hovedgruppe, kun
omfatter den begrænsede del af forsknings- og udviklingsaktiviteten, der finder
sted i selvstændige forskningsinstitutter o.l.
Omfatter ikke:
- Offentlig administration af forskning og udvikling, forskningsfonde og -råd mv.
jf. 75.11.00
- Forskningsbiblioteker jf. 92.51.20
- Den overvejende del af forsknings- og udviklingsaktiviteterne som er integreret
i enten uddannelsesinstitutioner, hospitaler eller fremstillingsvirksomheder

73.1

73.10

73.10.00

Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik
Omfatter:
- Systematiske undersøgelser og kreativt arbejde vedrørende forskning og
udvikling inden for naturvidenskab (matematik, fysik, astronomi, kemi, biologi,
medicin, geologi, landbrug mv.). Formålet hermed er at erhverve ny viden og
forbedre anvendelsen af denne viden
Herunder:
- Forskningsanlægget Risø, Statens Seruminstitut, Danmarks Geologiske
Undersøgelser, Statens Byggeforskningsinstitut og Danmarks Meteorologiske
Institut
Omfatter ikke:
- Ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning jf. 74.20
- Teknisk afprøvning og analyse jf. 74.30

73.2

73.20

73.20.00

Forskning og udvikling inden for samfundsvidenskab og
humanistiske videnskaber
Omfatter:
- Systematiske undersøgelser og kreativt arbejde vedrørende forskning og
udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (økonomi,
psykologi, sociologi, jura, lingvistik og sprog, kunst mv.). Formålet hermed er
at erhverve ny viden og forbedre anvendelsen af denne viden
Herunder:
- Socialforskningsinstituttet, Amtskommunernes og Kommunernes
Forskningsinstitut og Center for udviklingsforskning
Omfatter ikke:
- Markedsundersøgelser jf. 74.13.00
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74

Anden forretningsservice
74.1

Advokatvirksomhed, revisions- og bogføringsvirksomhed,
meningsmåling og markedsanalyse
74.11

74.11.00

Advokatvirksomhed
Omfatter:
- Repræsentation af den ene parts interesser over for den anden part i sager, hvad
enten sagerne er indbragt for domstole eller andre retslige instanser eller ej
- Rådgivning og repræsentation i forbindelse med faglige konflikter
- Generel juridisk rådgivning, udfærdigelse af juridiske dokumenter herunder
stiftelsesoverenskomster, interessentskabskontrakter og udfærdigelse af skøder
og testamenter
- Virksomhed, der udøves af notarius publicus, voldgiftsdommere og opmænd
- Advokatvirksomheders ejendomsadministration, også selv om denne udgør
hovedaktiviteten
- Advokatvirksomheders inkassovirksomhed, også selv om denne udgør
hovedaktiviteten
Omfatter ikke:
- Specialiseret inkassovirksomhed jf. 74.84.90

74.12

74.12.00

Revisions- og bogføringsvirksomhed
Omfatter:
- Bogføring af erhvervsmæssige transaktioner for virksomheder og andre
- Opstilling af årsregnskaber, revison af disse regnskaber og påføring af
revisionspåtegning
- Udfyldelse af selvangivelser for privatpersoner og virksomheder
- Rådgivning og repræsentation (bortset fra repræsentation i retssager) af klienter
over for skattemyndighederne
- Skatterådgivning
Omfatter ikke:
- Specialiseret databehandling og -tabulering, også selv om det er til
regnskabsformål jf. 72.30.00
- Virksomhedsrådgivning fx udformning af regnskabs- og omkostningssystemer,
budgetkontrolprocedurer jf. 74.14
- Rigsrevisionen jf. 75.14.00
- Specialiseret inkassovirksomhed jf. 74.84.90

74.13

74.13.00

Meningsmåling og markedsanalyse
Omfatter:
- Undersøgelse af markedet med henblik på afsætning, accept af og kendskab til
produkter og forbrugernes indkøbsvaner med henblik på salgsfremme og
udvikling af nye produkter, herunder også statistiske analyser vedrørende
resultaterne
- Offentlig meningsmåling om politiske, økonomiske og sociale spørgsmål
Omfatter ikke:
- Opbygning og drift af adressedatabaser jf. 72.40.00
- Markedsføringsbureauer jf. 74.40.10
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74.14

Virksomhedsrådgivning
74.14.10

Landbrugskonsulenter
Omfatter:
- Rådgivning vedrørende den daglige drift som udøves af fx agronomer og
landbrugsøkonomer
Herunder:
- Kontrol- og avlsforeninger og lokale landboforeningers konsulentvirksomhed
Omfatter ikke:
- Landboforeningernes landsorganisationer jf. 91.11.00

74.14.90

Anden virksomhedsrådgivning
Omfatter:
- Rådgivning og bistand til virksomheder og offentlige institutioner vedrørende
planlægning, organisation, rationalisering og kontrol, ledelsesinformation mv.
- Public relation-arbejde og kommunikation
- Udformning af regnskabs- og omkostningssystemer og budgetkontrolprocedurer
Herunder:
- Konsulentbistand i forbindelse med personalereduktion og genplacering af
overskydende personale
Omfatter ikke:
- Virksomheder, som er specialiseret i rådgivning og medvirken ved
personaleudvælgelse jf. 74.50.30
- Rådgivende ingeniørvirksomhed jf. 74.20.10, 74.20.20
- Anden teknisk rådgivning jf. 74.20.90

74.15

74.15.00

Ikke-finansielle holdingselskaber
Omfatter:
- Selskaber hvis hovedaktivitet er at eje kontrollerende interesser i og styre en
gruppe af andre ikke-finansielle selskaber uden selv at have en nævneværdig
produktion af varer eller tjenester
Omfatter ikke:
- Finansielle holdingselskaber jf. 65.23.40
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Arkitekt- og ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning

74.20
74.20.10

Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder
Omfatter:
- Rådgivende ingeniørvirksomhed omfatter teknisk rådgivning og bistand inden
for funktionsområderne planlægning, projektering, projektledelse, tilsyn og
drift. Rådgivende ingeniørvirksomhed kan udøves af arkitekter, ingeniører o.l.
- Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor infrastruktur fx veje, broer,
vandbygning
- Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor forsyning fx energi- og
vandforsyning, herunder afløb og rensning
- Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor miljø fx miljøbeskyttelse,
miljøforebyggelse
- Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor energi fx energiplanlægning,
energibesparelser
- Installationsteknik i relation til byggeri og anlæg, herunder bl.a. elektroteknik,
ventilationsteknik, køleteknik og støjbekæmpelse
- Geoteknik og fundering
Omfatter ikke:
- Geologiske undersøgelser og prospektering jf. 74.20.60
- Forskning og udvikling jf. 73.10.00
- Energi- og varmekonsulenter jf. 74.20.90

74.20.20

Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor produktions- og maskinteknik
Omfatter:
- Rådgivende ingeniørvirksomhed omfatter teknisk rådgivning og bistand
indenfor funktionsområderne planlægning, projektering, projektledelse, tilsyn
og drift
- Teknisk rådgivning og bistand indenfor produktions- og procesteknik indenfor
alle fremstillingsbrancher, herunder maskinkonstruktion
- Teknisk rådgivning og bistand indenfor logistik
- Teknisk rådgivning og bistand indenfor produktudvikling
Omfatter ikke:
- Forskning og udvikling jf. 73.10.00
- Industrielt design jf. 74.84.20

74.20.30

Opstilling og levering af færdige fabriksanlæg

74.20.40

Arkitektvirksomhed
Omfatter:
- Bygningskonstruktion og projekteringsarbejde
- Tilsyn med byggearbejder
- Bygherrerådgivning
- Byplanlægning
Omfatter ikke:
- Indretningsarkitekter jf. 74.84.10

74.20.50

Have- og landskabsarkitekter
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74.20.60

Geologiske undersøgelser og prospektering
Omfatter:
- Overflademålinger og observationer med henblik på at fastslå strukturen i de
øverste jordlag og spore forekomster af olie, naturgas og mineraler samt
grundvand
Omfatter ikke:
- Prøve- og produktionsboringer i forbindelse med olie- og gasudvinding jf.
11.20.00
- Forskning og udvikling jf. 73.10.00
- Funderingsundersøgelser jf. 45.12.00

74.20.70

Landinspektører mv.
Omfatter:
- Landmåling
- Hydrografiske målinger
- Målinger under jordoverfladen
- Målinger vedrørende grænselinjer
- Aktiviteter i forbindelse med kartografiske og territoriale data
- Opmålinger til industrianlæg og bygge- og anlægsarbejder

74.20.80

Patentbureauer

74.20.90

Anden teknisk rådgivning
Herunder:
- Energi- og varmekonsulenter
- Individuel rådgivning indenfor biologisk-kemisk rådgivning og energiforsyning
Omfatter ikke:
- Teknisk afprøvning jf. 74.30
- Vejrforudsigelser jf. 73.10.00

74.3

Teknisk afprøvning og analyse

74.30
74.30.10

Kontrol af levnedsmidler
Omfatter:
- Afprøvning og undersøgelser i forbindelse med levnedsmiddelhygiejne
Herunder:
- Levnedsmiddelkontrollen

74.30.20

Teknisk afprøvning og kontrol
Omfatter:
- Typegodkendelse af skibe, fly, motorkøretøjer, trykbeholdere, nukleare anlæg,
elektrisk materiel mv.
- Sikkerhedsafprøvning af motorkøretøjer
- Styrke- og brudprøvning
Herunder:
- Kalibrering

74.30.30

Miljøtekniske målinger og analyser
Herunder:
- Målinger vedrørende vand- eller luftkvaliteten, måling af radioaktivitet o.l.,
analyse af potentielle forureningskilder som fx røg eller spildevand
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74.30.90

Anden måling og teknisk analyse
Herunder:
- Analyse af bygningsberegninger

74.4

Reklame- og markedsføringsbureauer

74.40
74.40.10

Reklamebureauvirksomhed
Omfatter:
- Udformning af reklamer og gennemførelse af reklamekampagner
Herunder:
- Markedsføringsbureauer
Omfatter ikke:
- Trykning af reklamemateriale jf. 22.22
- Markedsanalysevirksomhed jf. 74.13.00
- Public relation-arbejde jf. 74.14.90
- Reklamefotografering jf. 74.81.10
- Produktion af reklameindslag til radio, tv og film jf. 92.11.00

74.40.90

Anden reklamevirksomhed og reklameformidling
Herunder:
- Dekoratørvirksomhed
- Opsætning af udendørs reklamer fx reklametavler, plakater
- Indretning af udstillingslokaler
- Opsætning af reklamer på biler og busser
- Medierepræsentation, dvs. salg af tid og plads for forskellige reklamemedier
- Luftreklamering
- Distribution eller levering af reklamemateriale eller vareprøver
- Distribution af annonce- og distriktsblade
- Udlejning af plads til reklamer
Omfatter ikke:
- Udgivelse af annonce- og distriktsblade jf. 22.13.30, 22.13.40
- Produktion af reklameindslag til radio, tv og film jf. 92.11.00

74.5

Formidling af arbejdskraft

74.50
74.50.10

Arbejdsformidling
Omfatter:
- Formidling af ledig arbejdskraft til fast engagement
- Udbydelse af ledige stillinger
Herunder:
- Den offentlige arbejdsformidling AF
Omfatter ikke:
- Vikarbureauer jf. 74.50.20
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74.50.20

Vikarbureauer
Omfatter:
- Formidling af midlertidig arbejdskraft, som erstatter normalt ansat personale og
som er ansat og aflønnet af bureauet
Omfatter ikke:
- Den aktivitet, der består i at forsyne en anden virksomhed, normalt tilhørende
samme gruppe af selskaber, med arbejdskraft på fast basis. Disse aktiviteter
klassificeres branchemæssigt på samme måde som den virksomhed, hvor
arbejdskraften fysisk er beskæftiget
- Formidling af arbejdskraft til landbruget herunder husbondafløsere jf. 01.42.00
- Bureauers virksomhed almindeligvis på enkeltpersoners vegne, fx engagementer
inden for film, teaterproduktion, anden forlystelsesvirksomhed og
sportsarrangementer eller afsætning af bøger, teaterstykker, kunstværker,
fotografier o.l. til forlag, producenter mv. jf. 74.84.90
- Udførelse af ad hoc opgaver som normalt udføres på kontraktbasis fx tolkning,
maskinskrivning jf. 74.83
- Model- og mannequinbureauer jf. 74.84.90
- Rollebesættelse i forbindelse med film, tv-teater og anden teatervirksomhed jf.
92.72.00

74.50.30

Rådgivning og medvirken ved personaleudvælgelse
Omfatter:
- Udformning af jobbeskrivelser
- Screening og test af ansøgere
- Kontrol af referencer mv.
- Headhunting og medvirken ved ansættelse
Omfatter ikke:
- Konsulentvirksomhed i forbindelse med personalereduktion og genplacering af
overskydende personale jf. 74.14.90

74.6

74.60

74.60.00

Detektiv- og overvågningsvirksomhed
Omfatter:
- Efterforskning
- Privatdetektivers virksomhed
- Overvågning, bevogtning og lignende virksomhed herunder værditransport,
livvagters aktiviteter, butiksdetektivers virksomhed og overvågning ved hjælp
af mekaniske eller elektroniske alarmanlæg
- Rådgivning om sikkerhedsspørgsmål vedrørende virksomheder, husholdninger
og offentlige tjenester
- Dressur af vagthunde
- Hundepatruljering
Omfatter ikke:
- Installation af alarmanlæg jf. 45.31.00
- Undersøgelser i forbindelse med forsikringsvirksomhed jf. 67.20.90
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Rengøringsvirksomhed

74.70
74.70.10

Almindelig rengøring
Omfatter:
- Almindelig indvendig rengøring af bygninger og transportmidler af enhver art,
herunder kontorer, fabrikker, butikker, institutioner og andre bygninger til
erhvervsformål samt beboelsesejendomme
Herunder:
- Hjemmeservice
Omfatter ikke:
- Rengøring af nyopførte bygninger efter opførelse jf. 45.45.00
- Renholdelse af gader og veje jf. 90.00.20

74.70.20

Specialiseret rengøring
Omfatter:
- Rengøring af lokaler, hvor der stilles specielle krav til renholdelseskvaliteten fx
sterile rum
- Rengøring af lokaler, som udgør en særlig miljøbelastning fx nukleare anlæg,
kemiske fabrikker
- Rengøring af containere
- Rengøring af ventilationskanaler og udluftningsanlæg
Omfatter ikke:
- Damprensning, sandblæsning og lignende virksomhed i forbindelse med
udvendig rengøring af bygninger jf. 45.45.00
- Rensning af tæpper og gardiner jf. 93.01.30
- Desinfektion jf. 74.70.50
- Skorstensfejning jf. 74.70.40

74.70.30

Vinduespolering

74.70.40

Skorstensfejning
Omfatter:
- Skorstensfejning og rengøring af pejse, ovne, forbrændingsovne og kedler

74.70.50

Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse
Omfatter:
- Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse i bygninger, skibe, tog mv.
Omfatter ikke:
- Skadedyrsbekæmpelse inden for landbruget jf. 01.41.10
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74.8

Anden forretningsservice i øvrigt
74.81

Fotografisk virksomhed
74.81.10

Fotografer
Omfatter:
- Portrætfotografering fx pasfotos, skolefotos, bryllupsfotos
- Reklamefotografering, fotografering for forlag, modefotografering,
fotografering af fast ejendom eller fotografering til turistformål
- Luftfotografering
Herunder:
- Drift af møntfotoautomater
Omfatter ikke:
- Freelance pressefotografer jf. 92.40.00

74.81.20

Fotolaboratorier
Omfatter:
- Fremkaldelse, kopiering og forstørrelse på basis af kundeindleverede negativer
og film
- Montering af diapositiver
- Kopiering eller retouchering af gamle fotografier
- Fremstilling af mikrofiche
Omfatter ikke:
- Fremkaldelse af film til filmbranchen og tv jf. 92.11.00

74.82

74.82.00

Pakkerier mv.
Omfatter:
- Pakkevirksomhed uanset om denne proces er automatisk eller ikke
- Påfyldning af aerosoldåser
- Påfyldning af væsker på flasker, herunder også drikkevarer
- Pakning af kød på kontraktbasis (lønarbejde)
- Indpakning af faste stoffer fx folieindpakning
- Etikettering, frankering og stempling
- Indpakning af pakker og gaveindpakning
- Flaskesortering uden engroshandel
Omfatter ikke:
- Emballering i forbindelse med engroshandel jf. 51
- Pakning i forbindelse med transport og spedition jf. 63.40
- Kuvertering mv. jf. 74.83.10

74.83

Adresseringsbureauer, tolkning og anden kontorservice
74.83.10

Adresseringsbureauer
Omfatter:
- Salg af adresser
- Adressering, kuvertering, lukning og forsendelse af breve og tryksager
- Udarbejdelse af forsendelseslister mv., herunder også i forbindelse med
reklamemateriale
Omfatter ikke:
- Databaseværter og -formidlere jf. 72.40.00

74.83.20

Tolkning og oversættelse
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74.83.90

Anden kontorservice
Omfatter:
- Maskinskrivning
- Andre sekretærfunktioner fx korrekturlæsning
- Lys- og fotokopiering, duplikering o.l.
- Telefonpasning
Omfatter ikke:
- Databasevirksomhed jf. 72.40.00
- Regnskabsføring jf. 74.12.00
- Vikarbureauer jf. 74.50.20

74.84

Indretningsarkitekter, industrielt design, kongresaktiviteter mv.
74.84.10

Indretningsarkitekter

74.84.20

Formgivning og industrielt design
Omfatter:
- Designvirksomhed inden for tekstiler, beklædning, sko, smykker og guld- og
sølvvarer, møbler og andre artikler til indendørs indretning, andre modevarer
samt varer til personligt brug og husholdningsbrug
- Grafisk design og fotodesign

74.84.30

Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
Omfatter:
- Vurdering af personers eller virksomheders kreditværdighed eller
forretningspraksis

74.84.40

Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
Omfatter:
- Organisering af messer, kongresser og udstillinger, herunder udlejning af
pladser og faciliteter
- Drift af udstillingshaller og -centre
Herunder:
- Bella-centret
- Dyrskuer
Omfatter ikke:
- Hotel- og restaurationsvirksomhed i forbindelse hermed jf. 55
- Konferencecentre og kursusejendomme jf. 55.11.20
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74.84.90

Anden forretningsservice i.a.n.
Omfatter:
- Virksomhedsmæglervirksomhed, dvs. mellemkomst ved køb og salg af
virksomheder
- Vurderingsvirksomhed bortset fra vurdering inden for fast ejendom, forsikring
og kreditværdighed
- Vurderingsvirksomhed vedrørende dødsboer, konkurser mv.
- Specialiseret incassovirksomhed
- Serviceaktiviteter i forbindelse med direkte markedsføring
- Administration af rabatmærkeordninger
- Administration af copyrights
Herunder:
- Bureauers virksomhed almindeligvis på enkeltpersoners vegne fx engagementer
inden for film, teaterproduktion, anden forlystelsesvirksomhed eller
sportsarrangementer og afsætning af bøger, teaterstykker, kunstværker,
fotografier mv. til forlag, producenter mv.
- Model- og mannequinbureauer
- Musikbureauer
- Administration af licens- og ophavsrettigheder
Omfatter ikke:
- Dekoratørvirksomhed jf. 74.40.90
- Udformning af annoncer og udarbejdelse af reklamer jf. 74.40.10

