Offentlig administration, forsvar og socialforsikring 229
Nace
Rev. 1

DB93

75

Offentlig administration, forsvar og socialforsikring
75.1

Offentlig administration
75.11

75.11.00

Generelle offentlige tjenester
Omfatter:
- De lovgivende og udøvende myndigheders aktiviteter i forbindelse med den
generelle offentlige administration af samfundets forhold. Dette gælder, hvad
enten aktiviteten sker i statsligt eller kommunalt regi. Som hovedregel omfattes
ikke alene den centrale administration (fx i ministeriernes departementer), men
også de hertil knyttede direktorater, styrelser, råd o.l. i det omfang, de udfører
administrative funktioner
Herunder:
- Folketinget, kommunalbestyrelser og amtsråd
- Statsministeriet, Indenrigsministeriet og overøvrighederne, Kirkeministeriet
samt Justitsministeriet
- Finansministeriet, Skatteministeriet, herunder Landsskatteretten og
Økonomiministeriet
- De økonomiske forvaltninger og skatteforvaltningerne i kommunerne
- Hofmarskallatet
- Danmarks Statistik
- Told- og Skatteregionerne
Omfatter ikke:
- Udenrigsministeriet jf. 75.21.00
- Rigsrevisionen jf. 75.14.00
- Direktoratet for Statens Indkøb jf. 75.14.00
- Statens Regnskabsdirektorat jf. 75.14.00

75.12

75.12.00

Offentlig administration af sundhedsvæsen, undervisning og sociale forhold
Omfatter:
- Statslig og kommunal administration af sundhedsvæsen, undervisning, kultur,
sport, rekreative aktiviteter, miljø, boligforhold og sociale forhold. Omfatter
såvel den centrale administration (fx i ministeriernes departementer) som de
hertil knyttede direktorater, styrelser, råd o.l. i det omfang, de udfører
administrative funktioner. Derimod er selve aktiviteten på de enkelte
institutioner (hospitaler, skoler mv.) ikke omfattet her, men placeret under de
pågældende aktiviteter
Herunder:
- Socialministeriet og kommunale sociale forvaltninger
- Undervisningsministeriet og kommunale skoleforvaltninger
- Sundhedsministeriet og kommunale sundhedsforvaltninger
- Boligministeriet, Miljøministeriet og Kulturministeriet samt kommunernes
forvaltninger vedrørende kultur, sport, rekreative områder, miljøkontrol mv.
Omfatter ikke:
- Socialforsikring jf. 75.30.00
- Undervisning jf. 80
- Sundhedsvæsen jf. 85.1
- Kloakvæsen, renovationsvæsen samt renholdelse jf. 90.00
- Biblioteker, offentlige arkiver, museer og andre kulturelle institutioner jf. 92.5
- Sport og andre rekreative aktiviteter jf. 92.6
- Det offentliges administration af egne eller lejede bygninger jf. 75.14.00
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75.13

75.13.00

Offentlig administration vedrørende erhverv, infrastruktur mv.
Omfatter:
- Statslig og kommunal administration af erhvervsøkonomiske ordninger,
kontrolforanstaltninger mv., arealplanlægning, energi og mineralske ressourcer,
infrastruktur, transport, kommunikation og turisme. Endvidere administrationen
af generelle arbejdsmarkedsspørgsmål samt regional- og egnsudvikling.
Omfatter såvel den centrale administration (fx i ministeriernes departementer)
som de hertil knyttede direktorater, styrelser og råd i det omfang, de udfører
administrative funktioner. Derimod er selve aktiviteten på de enkelte offentlige
foretagender fx el- og fjernvarmeværker, kloakvæsen placeret under de
pågældende aktiviteter
Herunder:
- Landbrugsministeriet, Fiskeriministeriet og Industriministeriet
- Trafikministeriet, Farvandsvæsenet og Statens Istjeneste
- Energiministeriet
- Arbejdsministeriet, Forligsinstitutionen og Arbejdsretten
- Kommunale tekniske forvaltninger
- Administrationen af regional- og egnsudvikling
- Konkurrencerådet, Finanstilsynet og Forbrugerrådet
Omfatter ikke:
- Den offentlige arbejdsformidling jf. 74.50.10

75.14

75.14.00

Offentlige tjenesteydelser til hjælp og kontrol af den offentlige virksomhed
Omfatter:
- Generelle centraliserede aktiviteter i forbindelse med statens og kommunernes
personaleadministration og personalepolitik, herunder udvælgelse og
forfremmelse, evaluering og klassificering. Endvidere centraliserede aktiviteter
vedrørende offentlige indkøb, regnskabs- og revisionsfunktioner, offentlige
registre og drift af bygninger
Herunder:
- Direktoratet for Statens Indkøb
- Statens Regnskabsdirektorat
- Rigsrevisionen
- Drift og administration af egne og lejede bygninger, herunder Slots- og
Ejendomsstyrelsen

75.2

Tjenesteydelser for samfundet som helhed
75.21

75.21.00

Udenrigsanliggender
Herunder:
- Udenrigsministeriet
- Danske ambassader og konsulater i udlandet og repræsentationer ved
internationale organisationer
- Aktiviteter i forbindelse med kulturelle fremstød og anden
informationsvirksomhed i udlandet
Omfatter ikke:
- Andre landes diplomatiske repræsentationer i Danmark jf. 99.00.00
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75.22

75.22.00

Forsvar og civilforsvar
Herunder:
- Forsvarsministeriet
- Forsvarskommandoen
- Hæren, flåden og flyvevåbnet
- Hjemmeværnet
- Civilforsvaret
Omfatter ikke:
- Undervisning på forsvarets skoler og akademier jf. 80.22.70, 80.30.80

75.23

Domstole og fængselsvæsen
75.23.10

Domstole
Omfatter:
- Den virksomhed, der udøves af administrative domstole, civil- og kriminalretter
og retsvæsenet
Herunder:
- Anklagemyndigheden
Omfatter ikke:
- Rådgivning og repræsentation i civile sager, straffesager og andre sager jf.
74.11.00
- Arbejdsretten jf. 75.13.00
- Landsskatteretten jf. 75.11.00

75.23.20

Fængselsvæsen
Omfatter:
- Fængselsforvaltning og etablering af straffe- og forbedringsforanstaltninger
Herunder:
- Resocialiseringsforanstaltninger og kriminalforsorgen
Omfatter ikke:
- Skoler for fængselsvæsenets personale jf. 80.22.70

75.24

75.24.00

Politiet
Omfatter:
- Den virksomhed, som udøves af de regulære politikorps og offentligt støttede
hjælpekorps, havnepoliti, grænsepoliti, kystvagt og andre specialkorps, hvis
opgaver omfatter færdselsregulering, registrering af udlændinge,
laboratorieundersøgelser og administration af strafferegistre
Omfatter ikke:
- Domstole og fængselsvæsen jf. 75.23

75.25

75.25.00

Brandvæsen og redningskorps
Omfatter:
- Kommunale brandvæsener og private redningskorps aktivitet i forbindelse med
brandforebyggende foranstaltninger, brandbekæmpelse, redning af mennesker
og dyr, hjælp ved civile katastrofer, oversvømmelse, trafikulykker mv.
Herunder:
- Ambulancetransport
- Falcks redningskorps
Omfatter ikke:
- Civilforsvaret jf. 75.22.00

75.3

75.30

75.30.00

Socialforsikring
Omfatter:
- Lovpligtige socialsikringsordninger
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- Ordninger uden bidragspligt, hvor midlerne hovedsagelig hidrører fra det
offentlige
Herunder:
- Arbejdsløshedskasser
- ATP
- Lønmodtagernes Dyrtidsfond
- Lønmodtagernes Garantifond
Omfatter ikke:
- Sociale foranstaltninger jf. 85.3
- Forsikringsvirksomhed i øvrigt jf. 66
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80

Undervisning
Omfatter:
- Offentlig og privat undervisning på alle niveauer og inden for alle fag, hvad
enten den sker på fuldtids- eller deltidsbasis, og uanset om der er tale om dageller aftenundervisning. Undervisningen kan foregå pr. korrespondance evt.
kombineret med radio- eller tv-udsendelser
- Der medregnes både undervisningen på de forskellige institutioner i det
regulære skolesystem (grundlæggende undervisning) og voksenundervisning.
På hvert niveau i den grundlæggende undervisning er der også
specialundervisning for fysisk eller psykisk handicappede elever. De niveauer
og trin, som er anvendt i de forklarende bemærkninger til denne hovedgruppe er
ISCED-kategorierne. (ISCED er UNESCO's nomenklatur for undervisning)
Omfatter ikke:
- Undervisning, som hovedsagelig vedrører rekreative aktiviteter fx bridge, golf
jf. 92

80.1

Børne- og ungdomsskoler

80.10

Omfatter:
- Branchen omfatter overvejende undervisningskategorier henhørende under
ISCED niveau 1 og niveau 2 trin 1
- Den del af skolesystemet, der varetager undervisningen af skolesøgende børn
80.10.10

Folkeskole o.l.
Omfatter:
- Den almindelige folkeskole, der bygger på en ni-årig almen grundskole, med
mulighed for supplerende 10./11. skoleår
- Omfatter også private skoler, der giver undervisning parallelt med folkeskolens
undervisning, såsom friskoler og private grundskoler
Herunder:
- Børnehaveklasser
- 10./11. skoleår
Omfatter ikke:
- Læse- og skriveundervisning for voksne jf. 80.42
- Vuggestuer og børnehaver jf. 85.32.10, 85.32.15
- Skolebiblioteker jf. 92.51.10

80.10.20

Specialskoler for handicappede
Omfatter:
- Skoler for døve, blinde, åndssvage, observationsskoler og andre specialskoler
overvejende for børn i den undervisningspligtige alder, men også i et vist
omfang for unge og voksne

80.10.30

Ungdoms- og efterskoler
Herunder:
- Ungdomskostskoler
- Klubber i tilknytning til ungdoms- og efterskoler
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80.2

Gymnasier og erhvervsfaglige skoler
80.21

80.21.00

Gymnasier, studenter- og HF-kurser
Omfatter:
- Branchen omfatter en del af undervisningskategorierne henhørende under
ISCED niveau 2 trin 2
- Almen skoleundervisning, som almindeligvis giver adgang til videregående
uddannelser
- Specialisering mht. linievalg og fag kan forekomme, men hensigten med denne
undervisning er primært at give eleverne forudsætninger for at få adgang til
tekniske og faglige uddannelser eller til universitetsuddannelser, uden på dette
trin at skulle foretage et specifikt erhvervsvalg
Omfatter ikke:
- Enkeltfagskurser på HF jf. 80.42.30

80.22

Erhvervsskoler mv.
Omfatter:
- Branchen omfatter en del af undervisningskategorierne henhørende under
ISCED niveau 2 trin 2
- Teknisk og faglig uddannelse, som i niveau ligger under de videregående
uddannelser i 80.30
- Erhvervsskolerne omfatter først og fremmest handelsskoler og tekniske skoler.
Landbrugsskoler, husholdningsskoler, søfartsskoler o.l. hører også til denne
kategori af uddannelser
- På samme niveau eksisterer der en række grundlæggende eksamens-uddannelser
af kortere varighed, der omfatter både skoleophold og praktik. Eksempler på
disse uddannelser er teknisk tegner, edb-assistent, laborant, social- og
sundhedsassistent o.l.
Omfatter ikke:
- Videregående tekniske og faglige uddannelser jf. 80.30
80.22.10

Skoler med pædagogiske uddannelser
Omfatter:
- Børnehave- og fritidspædagogseminarier
- Socialpædagogiske seminarier

80.22.20

Skoler med handels- og kontoruddannelser
Omfatter:
- Handelsskoler og lignende, hvor undervisningen fører frem til eksempelvis
højere handelseksamen eller edb-assistent
Herunder:
- Bank- og forsikringsskoler
- Told- og skatteskolen

80.22.30

Skoler med industri- og håndværkeruddannelser
Omfatter:
- Tekniske skoler og de teknologiske institutters særskilte
undervisningsaktiviteter

80.22.40

Skoler med landbrugs- og levnedsmiddeluddannelser
Omfatter:
- Landbrugsskoler, husholdningsskoler og økonomaskoler
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80.22.50

Skoler med transportuddannelser
Omfatter:
- Søfarts-, skipper- og navigationsskoler, maskinist- og maskinmesterskoler samt
land- og lufttransportskoler

80.22.60

Skoler med sundheds- og omsorgsuddannelser
Omfatter:
- Sygeplejeskoler og social- og sundhedsuddannelserne
- Uddannelse af hospitalslaboranter, apotekerassistenter, fodterapeuter,
afspændingspædagoger o.l.

80.22.70

Politi- og forsvarsskoler
Omfatter:
- Politiets og fængselsvæsenets skoler
- Forsvarets skoler
Omfatter ikke:
- Officersskoler jf. 80.30.80

80.3

Videregående uddannelsesinstitutioner

80.30

Omfatter:
- Branchen omfatter undervisningskategorier henhørende under ISCED niveau 3
- Højere og videregående uddannelser omfatter uddannelser, der følger efter 12.
uddannelsesår. Dette gælder, hvad enten adgangen er nået gennem en
studieforberedende uddannelse (studentereksamen eller HF) eller gennem
erhvervsuddannelserne
80.30.10

Universiteter
Omfatter:
- Universiteter og universitetscentre
Herunder:
- Åbent universitet

80.30.20

Læreanstalter med pædagogiske uddannelser
Omfatter:
- Lærerseminarier samt husholdnings- og håndarbejdsseminarier
Herunder:
- Statens Erhvervspædagogiske Uddannelser og Danmarks Lærerhøjskole

80.30.30

Læreanstalter med humanistiske og kunstneriske uddannelser
Omfatter:
- Musikkonservatorier, skoler for billedkunst, teater- og filmskoler,
Journalisthøjskolen og Biblioteksskolen
Herunder:
- Konservatorskoler

80.30.40

Læreanstalter med samfundsvidenskabelige uddannelser
Omfatter:
- Handelshøjskoler, sociale højskoler o.l.
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80.30.50

Læreanstalter med tekniske uddannelser
Omfatter:
- Tekniske højskoler, Teknika og arkitektskoler

80.30.60

Læreanstalter med landbrugsvidenskabelige uddannelser
Omfatter:
- Landbohøjskolen

80.30.70

Læreanstalter med sundhedsuddannelser
Omfatter:
- Tandlægehøjskolen, farmaceutiske højskoler, jordemoderskoler,
sygeplejerskehøjskoler og terapeutskoler
Omfatter ikke:
- Sygeplejeskoler jf. 80.22.60

80.30.80

80.4

Officersskoler

Voksenundervisning og anden undervisning
80.41

80.41.00

Køreskoler mv.
Herunder:
- Undervisning med henblik på erhvervelse af flyvecertifikater og certifikater til
at føre skib
- Køretekniske anlæg
Omfatter ikke:
- Undervisning med henblik på erhvervelse af erhvervskørekort og -certifikater
jf. 80.22.50

80.42

Voksenundervisning og undervisning i øvrigt
Omfatter:
- Uddannelse af personer uden for de normale skoler og læreanstalter.
Undervisningen kan finde sted om dagen eller om aftenen på skoler eller på
særlige centre for voksenundervisning, eller som korrespondancekurser
- Voksen- og efteruddannelse der som hovedregel hverken er direkte
eksamensrelateret eller direkte kompetencegivende
Omfatter ikke:
- Højere læreanstalter jf. 80.30
80.42.10

Skoler med erhvervsrettet voksenundervisning
Omfatter:
- Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), der er et offentligt uddannelsessystem
for faglærte og ufaglærte arbejdere
- Forvaltningshøjskolen
- Efteruddannelseskurser

80.42.20

Folkehøjskoler
Herunder:
- Ungdomshøjskoler
Omfatter ikke:
- Idrætshøjskoler jf. 80.42.30
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80.42.30

Andre skoler med almendannende voksenundervisning
Omfatter:
- Oplysningsforbundenes undervisningsaktivitet (aftenskoler),
Voksenundervisningscentre (VUC)
- Enkeltfagskurser på HF
- Produktions- og daghøjskoler
- Indvandrerundervisning
Herunder:
- Idrætshøjskoler
Omfatter ikke:
- Musik-, sprog- og brevskoler jf. 80.42.90

80.42.90

Undervisning i øvrigt
Herunder:
- Musik-, sprog- og brevskoler
Omfatter ikke:
- Danseskoler jf. 92.34.00
- Undervisning i sport og spil jf. 92.62
- Specialskoler for voksne handicappede jf. 80.10.20
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85

Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85.1

Sundhedsvæsen
85.11

85.11.00

Hospitaler
Omfatter:
- Almindelige og specialiserede hospitaler, sanatorier, institutioner inden for
forebyggende sundhedspleje, klinikker (herunder distriktpsykiatriske klinikker),
revalideringscentre og andre institutioner inden for sundhedsvæsen med
kapacitet til patientindlæggelse, herunder privathospitaler
- Sondringen mellem hospitaler mv. på den ene side og sociale institutioner fx
plejehjem på den anden, beror på det lægelige element i plejen
Herunder:
- Forskning, der sker som en integreret del af hospitalers aktivitet
Omfatter ikke:
- Militærets sanitetstjeneste jf. 75.22.00
- Ambulancekørsel og redningsaktiviteter jf. 75.25.00

85.12

Praktiserende læger
Omfatter:
- Konsultation hos og behandling udført af alment praktiserende læger og
speciallæger
- Aktiviteterne kan udøves i privatpraksis, lægecentre og på ambulatorier
Herunder:
- Praktiserende lægers virksomhed på hospitaler og den virksomhed, der udøves i
tilknytning til skoler, alderdomshjem og faglige organisationer samt lægers
virksomhed i patienternes hjem
Omfatter ikke:
- Aktiviteter, der udøves af fx jordemødre, sygeplejersker, fysioterapeuter,
kiropraktorer jf. 85.14
- Lægelaboratorier jf. 85.14.50
- Bedriftssundhedstjenesten jf. 85.14.60
85.12.10

Alment praktiserende læger
Omfatter:
- Alment praktiserende lægers aktivitet, hvad enten den udøves i selvstændig
praksis eller i lægehuse

85.12.20

Praktiserende speciallæger og ambulatorier
Omfatter:
- Selvstændig praksis udøvet af læger med specialistuddannelse, hvad enten den
sker i individuel praksis, i lægecentre eller i ambulatorier, herunder
alkoholambulatorier
Herunder:
- Røntgenklinikker
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85.13

Praktiserende tandlæger og kliniske tandteknikere
Omfatter:
- Tandlægevirksomhed, der udøves som almindelig eller specialiseret behandling
- Behandlingen kan foretages på private klinikker eller ambulatorier, herunder
klinikker, der er tilknyttet virksomheder, skoler mv., samt operationsstuer
85.13.10

Praktiserende tandlæger
Herunder:
- Kommunal tandpleje
Omfatter ikke:
- Fremstilling af kunstige tænder og tandproteser (dentallaboratorier), som
udføres af tandteknikere, der ikke tilpasser dem jf. 33.10.90

85.13.20

Praktiserende kliniske tandteknikere
Omfatter:
- Tilpasning af kunstige tænder og tandproteser også hvis de er fremstillet af den
praktiserende kliniske tandtekniker
Herunder:
- Tandplejere
Omfatter ikke:
- Fremstilling af kunstige tænder og tandproteser (dentallaboratorier), som
udføres af tandteknikere, der ikke tilpasser dem jf. 33.10.90

85.14

Sundhedsvæsen i øvrigt
Omfatter:
- Al virksomhed inden for sundhedsvæsen, som ikke udøves på hospitaler eller af
læger men af personale, som har autorisation til at behandle patienter. Denne
virksomhed kan udøves af sygeplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og andre
praktiserende inden for fx optometri, massage, ergoterapi, taleterapi, fodpleje,
homøopati, kiropraktik, akupunktur
- Disse aktiviteter kan udøves af sundhedstjenester tilknyttet virksomheder,
skoler, alderdomshjem, faglige organisationer, på behandlingscentre bortset fra
hospitaler såvel som i egne konsultationslokaler, patienternes hjem eller
andetsteds
Herunder:
- Medicinske laboratorier
- Blodbanker, spermbanker og organbanker
Omfatter ikke:
- Levnedsmiddelkontrol jf. 74.30.10
- Ambulancetransport jf. 75.25.00
85.14.10

Hjemmesygepleje og sundhedspleje
Omfatter:
- Den kommunale hjemmesygepleje
- Sundhedsplejen i relation til mindre børn

85.14.20

Jordemødre og jordemodercentre
Omfatter:
- Praktiserende jordemødre, jordemodercentre og fødeklinikker i det omfang,
disse aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed

240 Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv.
Nace
Rev. 1

DB93

85.14.30

Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter
Omfatter:
- Fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter i det omfang, disse
aktiviteter ikke er integreret i hospitalernes virksomhed
Herunder:
- Ergoterapeuter

85.14.40

Psykologisk rådgivning
Herunder:
- Skolepsykologiske tjenester
- Praktiserende psykologer

85.14.50

Lægelaboratorier
Omfatter:
- Lægelaboratorier uden for hospitalerne

85.14.60

Bedriftssundhedstjenesten
Omfatter:
- Bedriftssundhedscentre og branchebedriftssundhedstjenester. Disse drives som
selskaber med en form for medlemskab for de tilknyttede virksomheder
Omfatter ikke:
- Bedriftssundhedstjeneste på de enkelte virksomheder. Disse brancheplaceres
sammen med de pågældende virksomheder

85.14.70

Kiropraktorer

85.14.80

Fodplejere

85.14.90

Kuranstalter, naturlæger mv.
Herunder:
- Zoneterapi
- Naturlæger og andre alternative former for praksis
- Kuranstalter o.l.
- Blodbanker, spermbanker og organbanker, i det omfang, disse aktiviteter ikke er
integreret i hospitalernes virksomhed
Omfatter ikke:
- Ambulancetransport jf. 75.25.00
- Sol- og motionscentre mv. jf. 93.04.00

85.2

85.20

85.20.00

Dyrlæger
Omfatter:
- Behandling af husdyr og kæledyr. Disse aktiviteter udøves af uddannede
dyrlæger på dyrehospitaler og i forbindelse med besøg på gårde, hundekenneler
eller private hjem, i egne konsultationslokaler og operationsstuer eller
andetsteds
Herunder:
- Dyrehospitaler
- Ambulancetransport af dyr
Omfatter ikke:
- Dyrepensioner uden dyrelægebehandling jf. 01.42.00
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85.3

Sociale foranstaltninger
85.31

Sociale foranstaltninger med institutionsophold
Omfatter:
- Aktiviteter, der udøves hele døgnet med henblik på at yde social bistand til børn,
ældre og særlige kategorier af personer med begrænset evne til at klare sig selv,
dog uden at lægebehandling og optræning er væsentlige elementer
Herunder:
- Døgninstitutioners aktivitet i forbindelse med dagophold
85.31.10

Døgninstitutioner for børn og unge
Herunder:
- Spædbørnshjem, børnehjem, skolehjem, ungdomshjem og -pensioner
- Hjem for børn og unge med vidtgående fysiske og psykiske handicap
- Svangre- og mødrehjem
Omfatter ikke:
- Støttepædagoger uden for institutionerne jf. 85.32.90

85.31.20

Familiepleje
Omfatter:
- Døgnpleje af børn og unge eller personer med vidtgående fysiske eller psykiske
handicap anbragt i private hjem (herunder socialpædagogiske
behandlingskollektiver) i henhold til kontrakt med offentlige myndigheder

85.31.30

Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede
Omfatter:
- Institutioner for afvænning af stofmisbrugere (ungdomscentre, Dag- og
døgncentret) samt behandlingshjem for alkoholikere (uden lægebehandling)
Omfatter ikke:
- Alkoholambulatorier jf. 85.12.20

85.31.40

Døgninstitutioner for voksne med handicap
Omfatter:
- Døgninstitutioner for voksne med vidtgående fysiske eller psykiske handicap
samt psykiatriske plejehjem
Herunder:
- Bofællesskaber for handicappede

85.31.50

Plejehjem og beskyttede boliger
Omfatter:
- Institutioner og særligt indrettede lejligheder (med tilknyttet personale) især for
ældre beboere
Herunder:
- Daghjem for ældre. (Disse drives sammen med plejehjem eller er del af en
integreret plejeordning)
- Integrerede plejeordninger (plejecentre, ældrecentre)
Omfatter ikke:
- Dagcentre jf. 85.32.40
- Ældreboliger jf. 70.20.10
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85.31.60

Forsorgshjem mv.
Omfatter:
- Forsorgshjem, optagelseshjem, beskyttet pensionat, herberger for hjemløse,
krisecentre o.l.
Herunder:
- Kofoeds Skole

85.31.90
85.32

Andre sociale foranstaltninger omfattende institutionsophold
Sociale foranstaltninger uden institutionsophold
Omfatter:
- Sociale foranstaltninger, rådgivning, velfærdsforanstaltninger, foranstaltninger
til fordel for børn, handicappede, ældre og flygtninge, henvisning til
institutioner og lignende tjenesteydelser, der ydes til enkeltpersoner og familier
i deres hjem eller andetsteds af offentlige institutioner eller private
organisationer, katastrofehjælpsorganisationer samt nationale eller lokale
hjælpeorganisationer
Omfatter ikke:
- Administration af sociale ydelser jf. 75.12.00

85.32.05

Dagplejemødre
Omfatter:
- Pasning af børn i private hjem formidlet af kommunen
- Privat dagpleje af børn uden offentlig støtte

85.32.10

Vuggestuer
Omfatter:
- Daginstitutioner for børn overvejende i alderen 0-2 år
Omfatter ikke:
- Aldersintegrerede institutioner jf. 85.32.25

85.32.15

Børnehaver
Omfatter:
- Daginstitutioner for børn overvejende i alderen 3-6 år
Herunder:
- Legestuer
Omfatter ikke:
- Børnehaveklasser jf. 80.10.10
- Aldersintegrerede institutioner jf. 85.32.25

85.32.20

Fritidshjem mv.
Omfatter:
- Fritidshjem, skolefritidshjem, fritidsklubber for børn, skolefritidsordninger og
skolepasningsordninger overvejende for børn i alderen 7-14 år
Herunder:
- Byggelegepladser
Omfatter ikke:
- Fritidsklubber for unge jf. 85.32.30
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85.32.25

Aldersintegrerede institutioner
Omfatter:
- Daginstitutioner der er beregnet på børn i alderen 0-14 år, 0-6 år eller 3-14 år
Herunder:
- Særlige daginstitutioner for børn med vidtgående fysiske eller psykiske
handicap
- Legesteder

85.32.30

Fritidsklubber for unge
Omfatter:
- Fritids- og ungdomsklubber primært beregnet for større børn og unge
Omfatter ikke:
- Idrætsklubber jf. 92.62.10
- Fritidshjem jf. 85.32.20
- Klubber i tilknytning til ungdoms- og efterskoler jf. 80.10.30

85.32.35

Hjemmehjælp
Omfatter:
- Praktisk bistand i hjemmet til ældre, handicappede eller syge, herunder også
andet omsorgsarbejde end hjemmehjælpsordningen uden for institutionerne
Omfatter ikke:
- Hjemmesygepleje jf. 85.14.10
- Hjemmehjælp, der er del af en integreret plejeordning jf. 85.31.50
- Hjemmeservice jf. 74.70.10

85.32.40

Dagcentre for ældre mv.
Omfatter:
- Åbne dagcentre for pensionister og dagcentre med særlige optagelsesbetingelser
for ældre og handicappede med behandlingsbehov
Omfatter ikke:
- Daghjem, der normalt er del af en integreret plejeordning jf. 85.31.50

85.32.45

Revalideringsinstitutioner
Omfatter:
- Revalideringsklinikker hvor der for invaliderede og andre erhvervshæmmede
foretages vurdering af arbejdsevne og -mulighed, arbejdsmæssig optræning
eller omskoling
Herunder:
- Beskyttede værksteder
- Særlige dagcentre/daghjem for voksne med vidtgående fysiske eller psykiske
handicap
Omfatter ikke:
- Institutioner for stofmisbrugere og alkoholskadede jf. 85.31.30
- Særlige daginstitutioner for børn med vidtgående fysiske eller psykiske
handicap jf. 85.32.25

85.32.50

Flygtningecentre
Omfatter:
- Asylcentre for flygtninge og den aktivitet, der udøves i forbindelse hermed af
Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp

244 Sundheds- og velfærdsinstitutioner mv.
Nace
Rev. 1

DB93

85.32.55

Foreninger med sygdomsbekæmpende og sociale formål
Omfatter:
- Landsforeninger og lokale foreninger for ældre, syge og handicappede og/eller
med sygdomsbekæmpende eller socialt formål
- Disse foreningers oplysningsvirksomhed, indsamlingsvirksomhed, udgivelse af
medlemsblade o.l.
Herunder:
- Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen, Gigtforeningen, Sindslidendes Vel,
Dansk Røde Kors, Dansk Blindesamfund, Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens
Korshær, mødrehjælps- og ældreorganisationer og adoptionsorganisationer
- Selvhjælpsgrupper
Omfatter ikke:
- Disse foreningers drift af institutioner med sygdomsbekæmpende, sociale eller
forskningsmæsssige formål. Disse brancheklassificeres i henhold til deres
specifikke aktivitet

85.32.60

Legater og fonde med velgørende formål
Omfatter:
- Legater og fonde, hvis virksomhed har et velgørende eller socialt sigte
Herunder:
- Medarbejderfonde
Omfatter ikke:
- Fonde med andre formål jf. 65.23.95

85.32.90

Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold
Herunder:
- Støttepædagoger uden for institutionerne
- Hjælpemiddelcentraler
- Rådgivningscentre for børn og unge
- Rådgivning for alkohol- og narkoskadede
- Familierådgivning
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Kloakvæsen, renovationsvæsen, renholdelse mv.

90.00
90.00.10

Kloakvæsen og rensningsanlæg
Omfatter:
- Bortledning af affaldsprodukter via afløb, kloakledninger eller på anden måde
samt behandling og fjernelse heraf
- Bortledning af spildevand ved opløsning, filtrering, sedimentering, kemisk
bundfældning, slambehand0ling og andre processer
- Vedligeholdelse af kloakker og afløb
- Slamsugning, tømning og rensning af sivebrønde og septiktanke og
vedligeholdelse af tørklosetter
Omfatter ikke:
- Indvinding, rensning og distribution af vand jf. 41.00.00
- Kloakmestre jf. 45.25.30

90.00.20

Renovation og renholdelse
Omfatter:
- Indsamling af affald
- Transport af affald
- Udlejning til husholdninger af containere til affald
- Tømning af affaldsbeholdere, der er opsat på offentlige steder
- Fejning og spuling af gader og veje, gangstier, parkeringspladser mv.
- Rydning af sne og is på veje, start- og landingsbaner, herunder saltning og
grusning mv.
Omfatter ikke:
- Skadedyrsbekæmpelse inden for landbrug jf. 01.41.10
- Desinfektion og skadedyrsbekæmpelse indendørs jf. 74.70.50
- Specialiseret rengøring jf. 74.70.20

90.00.30

Lossepladser og forbrændingsanstalter
Omfatter:
- Bortskaffelse af affald ved forbrænding, deponering eller på anden måde fx
knusning, dumpning, nedgravning eller nedpløjning, behandling og destruktion
af giftigt affald, herunder rensning af forurenet jord
Herunder:
- Kommunekemi
Omfatter ikke:
- Genbrug af affald og skrot jf. 37
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91

Organisationer og foreninger i.a.n.
91.1

Branche- og arbejdsgiverorganisationer samt faglige
sammenslutninger
91.11

91.11.00

Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer
Omfatter:
- Organisationer eller forbund hvis aktiviteter er koncentreret om fremme af
forholdene inden for en bestemt branche, et geografisk område eller en
administrativ enhed. De væsentligste aktiviteter består i formidling af
information, repræsentation over for det offentlige, public relation-arbejde og
overenskomstforhandlinger
Herunder:
- Handelskamre
- Håndværkerlaug
- Landboforeningernes landsorganisationer
- Lokale erhvervsråd
- Brancheforeninger
- Centerforeninger
Omfatter ikke:
- Kontrol-, avls- og lokale landboforeninger jf. 74.14.10

91.12

91.12.00

Faglige, oplysende foreninger
Omfatter:
- Foreninger, hvis medlemmer har en særlig tilknytning til en bestemt disciplin
eller et erhvervsmæssigt eller teknisk fagområde. Hertil hører
sammenslutninger af medlemmer, som har specialiseret sig inden for
videnskabelige, akademiske og kulturelle aktiviteter fx forfattere, malere,
kunstnere og journalister
- Aktiviteten består hovedsagelig i formidling af viden, fastsættelse af og kontrol
med overholdelsen af normer for normal praksis, repræsentation over for det
offentlige samt public relation-arbejde
Herunder:
- Lærde selskabers virksomhed
Omfatter ikke:
- Fagforeninger jf. 91.20.00

91.2

91.20

91.20.00

Fagforeninger
Omfatter:
- Sammenslutninger af arbejdstagere, som hovedsagelig har til formål at
repræsentere deres synspunkter i lønspørgsmål og spørgsmål vedrørende
arbejdssituationen samt i koordinering af fællesaktioner. Hertil hører aktiviteter,
der udøves af industriforbund, fagforeninger sammensat af tilsluttede afdelinger
og lønmodtagerorganisationer sammensat af tilsluttede fagforeninger på basis af
fag, geografisk område, organisationsstruktur eller andre kriterier
Omfatter ikke:
- Arbejdsløshedskasser jf. 75.30.00

Organisationer, forlystelser, kultur mv. 247
Nace
Rev. 1

DB93

91.3

Andre organisationer, institutioner og foreninger
91.31

91.31.00

Religiøse institutioner og foreninger
Omfatter:
- Den danske folkekirke, den romersk-katolske kirke, frikirker, det mosaiske
trossamfund, Jehovas Vidner, missionsselskaber mv.
- Religiøse foreninger og bevægelser
Herunder:
- Menighedsråd og -kasser
- Drift af kirker og kirkegårde i det omfang de drives af menighedsrådene
Omfatter ikke:
- Kirkegårde i det omfang, de ikke drives af menighedsrådene jf. 93.03.20
- Folkekirkens Nødhjælp jf. 85.32.55
- Kirkens Korshær jf. 85.32.55
- Religiøse organisationers uddannelsesforanstaltninger jf. 80
- Religiøse organisationers virksomhed inden for sundhedsvæsen jf. 85.1
- Religiøse organisationers sociale foranstaltninger jf. 85.3

91.32

91.32.00

Politiske partier
Omfatter:
- Virksomhed, der udøves af politiske partier, herunder af deres
ungdomsorganisationer. Disse organisationers funktion er bl.a. at få opstillet og
valgt medlemmer til repræsentative forsamlinger. Aktiviteterne kan også
omfatte formidling af oplysninger, public relation-arbejde, tilvejebringelse af
pengemidler mv.

91.33

Organisationer og foreninger i øvrigt
91.33.10

Lejerforeninger

91.33.20

Friluftsorganisationer
Herunder:
- Spejderorganisationer, campingorganisationer og Dansk Vandrelaug

91.33.30

Andre politiske og ideologiske organisationer
Omfatter:
- Virksomhed, der udøves af organisationer, som ikke er direkte tilknyttet et
politisk parti, men som arbejder for at fremme sager af offentlig interesse ved
hjælp af oplysningskampagner, politisk indflydelse, tilvejebringelse af midler
mv.
- Organisationer som arbejder for beskyttelse og forbedring af vilkårene for
særlige grupper fx etniske grupper, andre minoritetsgrupper
Herunder:
- Forbrugerorganisationer, Dansk Cyklist Forbund, FDM, borgerinitiativer,
protestbevægelser og miljø- og økologibevægelser
- Dyreværnsforeninger
Omfatter ikke:
- Politiske partier jf. 91.32.00
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91.33.40

Andre oplysende og kulturelle foreninger og institutioner
Herunder:
- Frimærkeklubber, haveselskaber, musikforeninger, kunstforeninger,
lokalhistoriske foreninger, litterære foreninger og film- og fotoklubber
- Støtteforeninger til lokal radio og TV
Omfatter ikke:
- Biblioteker jf. 92.51

91.33.90

Selskabelige foreninger, loger mv.
Omfatter:
- Selskabelige foreninger
- Foreninger, hvis formål er socialt samvær som fx rotary-klubber, loger
Herunder:
- Elevråd, personaleforeninger, hjemstavnsforeninger og håndværksforeninger
- Danske studerendes Fællesråd
- Ungdomsorganisationer, studenterforeninger, klubber og broderforbund mv.
- Husmoderforeninger
Omfatter ikke:
- Faglige, oplysende foreninger jf. 91.12.00
- Velfærdsforeninger og foreninger for syge og handicappede jf. 85.32.55
- Idrætsforeninger jf. 92.62.10

92

Forlystelser, kultur og sport
Herunder:
- Undervisning, som hovedsagelig vedrører rekreative aktiviteter fx bridge, golf

92.1

Film og video
92.11

92.11.00

Film- og videoproduktion
Omfatter:
- Indspilning af spillefilm og andre film på film- eller videobånd med henblik på
salg eller udlejning fx tegnefilm, dokumentarfilm, kortfilm til underholdning
- Tilhørende virksomhed fx dubbing
- Produktion af reklameindslag til radio, tv og film
Herunder:
- Filmstudier og -laboratorier
Omfatter ikke:
- Filmkopiering samt reproduktion fra masterkopier på lydbånd og videobånd jf.
22.31.00, 22.32.00
- Fremkaldelse af film bortset fra fremkaldelse til filmindustrien jf. 74.81.20
- Agentbureauvirksomhed jf. 74.84.90
- Aktiviteter, der udøves af selvstændige skuespillere, tegnere, instruktører,
rådgivere og andet teknisk personale jf. 92.31
- Lydstudier jf. 92.32.00
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92.12

92.12.00

Film- og videoformidling
Omfatter:
- Distribution af film og videobånd til tv, biografer, foreninger mv., men ikke til
offentligheden. Hertil medregnes salg og udlejning af film eller bånd til andre
virksomheder samt aktiviteter i forbindelse med distribution af film og
videobånd som fx bestilling, levering, oplagring
Omfatter ikke:
- Filmkopiering samt reproduktion fra masterkopier på lydbånd og videobånd jf.
22.31.00, 22.32.00
- Engroshandel med bånd jf. 51.43.30
- Detailhandel med bånd jf. 52.45.30
- Udlejning af videobånd til husholdninger jf. 71.40.10
- Udlejning af sceneudstyr og kostumer jf. 71.40.90
- Lydstudier jf. 92.32.00

92.13

92.13.00

Biografer
Omfatter:
- Fremvisning af film eller videobånd i biografer, i det fri eller i forbindelse med
andre fremvisningsfaciliteter
Herunder:
- Filmklubaktiviteter

92.2

92.20

92.20.00

Radio- og tv-virksomhed
Omfatter:
- Udsendelse af radio- og tv-programmer
- Produktion af radio- og tv-programmer uanset om de udsendes direkte eller
senere
- Formålet med de producerede og udsendte programmer kan være
underholdning, undervisning eller nyhedsformidling
- Det er uden betydning for brancheplaceringen, hvordan det økonomiske
grundlag tilvejebringes (licens, reklame eller andet)
Herunder:
- DR, TV2, lokalradio og -tv
Omfatter ikke:
- Pressebureauer jf. 92.40.00
- Drift af kabel-tv-net jf. 64.20.00
- Drift af radio- og tv-antenner og transmission via relæer eller satellitter jf.
64.20.00
- Produktion af reklameindslag til radio, tv og film jf. 92.11.00

92.3

Anden forlystelsesvirksomhed
92.31

Udøvende kunstnerisk virksomhed
92.31.10

Teater- og koncertvirksomhed
Omfatter:
- Opførelse af teaterforestillinger, operaer, balletter samt koncerter og anden
sceneoptræden
Omfatter ikke:
- Separat drift af teater- og koncertsale jf. 92.32.00
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92.31.20

Selvstændigt udøvende kunstnere
Omfatter:
- Aktiviteter, der udøves af selvstændigt udøvende kunstnere fx skuespillere,
musikere, forfattere, foredragsholdere, billedhuggere, malere, tegnere,
instruktører
Herunder:
- Restaurering af kunstværker
Omfatter ikke:
- Designvirksomhed jf. 74.84.20
- Restaurering af møbler jf. 36.1
- Restaurering af bygninger jf. 45

92.32

92.32.00

Drift af teater- og koncertsale
Omfatter:
- Drift af koncertsale, teatre samt andre kulturhuse
- Billetbureauer
- Lydstudier
- Aktivitets- og kulturcentre
Omfatter ikke:
- Biografer jf. 92.13.00
- Opførelse af teaterforestillinger, operaer, balletter, koncerter og anden
sceneoptræden jf. 92.31.10
- Selskabslokaler og forsamlingshuse jf. 55.30.90

92.33

92.33.00

Forlystelsesparker
Omfatter:
- Omrejsende og stationære forlystelsesparker
Herunder:
- Tivoli, Bakken og Legoland
- Veteranbaner
- Omrejsende tivoli
- Vandlande

92.34

92.34.00

Anden forlystelsesvirksomhed i øvrigt
Omfatter:
- Forlystelsesvirksomhed ikke andetsteds nævnt fx danseskoler, cirkus,
dukketeatre
Herunder:
- Danselærere
- Balletskoler
Omfatter ikke:
- Lotteri og anden spillevirksomhed jf. 92.71.00
- Væddeløbsbaner jf. 92.61.90
- Tipstjenesten jf. 92.71.00
- Bowlingbaner jf. 92.61.90
- Rideskoler jf. 92.62.90
- Sol- og motionscentre mv. jf. 93.04.00
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92.40

92.40.00

Pressebureauer
Omfatter:
- Nyheds- og pressebureauers virksomhed, der består i levering af nyhedsstof,
fotos og artikler til medierne
Herunder:
- Freelance journalister
- Foto- og billedbureauer
- Freelance pressefotografer

92.5

Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed
92.51

Biblioteker og arkiver
92.51.10

Folkebiblioteker
Omfatter:
- Biblioteker af enhver art, læsesale og audiovisuelle rum, som fortrinsvis
benyttes af offentligheden
- Udlån og opbevaring af bøger, kort, tidsskrifter, film, grammofonplader,
lydbånd, kunstværker mv.
- Katalogisering
- Kildesøgning for brugerne mv.
Herunder:
- Skolebiblioteker
Omfatter ikke:
- Databaseværter og -formidlere jf. 72.40.00

92.51.20

Forsknings- og universitetsbiblioteker
Omfatter:
- Biblioteker, læsesale og audiovisuelle rum, som fortrinsvis benyttes af
studerende og forskere
- Udlån og opbevaring af bøger, kort og tidsskrifter
- Katalogisering
- Kildesøgning
Omfatter ikke:
- Databaseværter og -formidlere jf. 72.40.00

92.51.30

Arkiver
Omfatter:
- Samlinger af dokumenter - uanset opbevaringsform - af offentlig eller privat art
eventuelt inden for et bestemt fagområde
Herunder:
- Rigsarkivet
- Landsarkiverne
Omfatter ikke:
- Databaseværter og -formidlere jf. 72.40.00
- Udlejning af videobånd jf. 71.40.10
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92.52

92.52.00

Museer
Omfatter:
- Kunstmuseer, museer for møbler, tøj, keramik, juveler og sølvtøj
- Naturhistoriske museer, videnskabelige og teknologiske museer, historiske
museer, herunder militærmuseer og historiske bygninger, monumenter og andre
specialmuseer
Herunder:
- Frilandsmuseer
- Kunstudstillinger, hvor der sædvanligvis betales entre
Omfatter ikke:
- Kunstgallerier jf. 52.48.35
- Arkiver jf. 92.51.30

92.53

92.53.00

Botaniske og zoologiske haver
Herunder:
- Naturreservater
- Dyreparker o.l.

92.6

Sport
92.61

Idrætsanlæg
92.61.10

Idræts- og svømmehaller
Herunder:
- Friluftsbade
Omfatter ikke:
- Hav- og søbadeanstalter jf. 92.72.00

92.61.90

Andre sportsanlæg
Omfatter:
- Drift af enhver form for indendørs eller udendørs sportsanlæg fx fodboldbaner,
golfbaner, bokseanlæg, vintersportsanlæg, atletikstadioner, bowlingbaner,
væddeløbsbaner
Omfatter ikke:
- Udlejning af sportsudstyr jf. 71.40.90
- Idrætsanlæg der drives af sportsklubber jf. 92.62.10
- Lystbådehavne jf. 63.22.20

92.62

Idrætsklubber og andre sportsaktiviteter
92.62.10

Idrætsklubber
Omfatter:
- Organisationers tilrettelæggelse og afvikling af enhver form for udendørs eller
indendørs sportsbegivenhed for professionelle eller amatører, uanset om dette
sker på egne anlæg eller ikke fx fodboldklubber, svømmeklubber,
atletikklubber, golfklubber, bokseklubber, brydeklubber, bodybuildingklubber,
bowlingklubber, vintersportsklubber, skak-, dam-, domino- eller kortklubber,
skydeklubber, folkedanseklubber
- Idrætsanlæg der drives af klubber
Herunder:
- Idrætsforbund
- Støtteforeninger
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92.62.90

Andre aktiviteter i forbindelse med sport i øvrigt
Herunder:
- Aktiviteter, der udøves af professionelle sportsfolk, dommere, tidtagere,
instruktører, læger, trænere mv.
- Jagt som sport eller fritidsinteresse
- Tilhørende tjenesteydelser
- Rideskoler
- Stalde for væddeløbsheste og -hunde samt garager for væddeløbsbiler
Omfatter ikke:
- Udlejning af sportsudstyr jf. 71.40.90
- Idrætshøjskoler jf. 80.42.30
- Lystbådehavne jf. 63.22.20

92.7

Andre aktiviteter i forbindelse med fritid
92.71

92.71.00

Lotteri- og anden spillevirksomhed
Omfatter:
- Tipstjenesten
- Casinoer
- Totalisatorspil
- Klasselotteriet
- Lotto
- Indskudsboder
Omfatter ikke:
- Velgørende foreningers lotterivirksomhed jf. 85.32.55

92.72

92.72.00

Andre aktiviteter i forbindelse med fritid i øvrigt
Omfatter:
- Drift af fiskedamme til sportsfiskeri (fx "put and take")
- Udlejning af transportmidler, der anvendes som led i rekreative aktiviteter fx
vandcykler, heste
- Rollebesættelse i forbindelse med film, tv-teater og anden teatervirksomhed
- Udlejning af jagt- og fiskerirettigheder
- Hundetræning mv.
- Rekreative aktiviteter, som ikke er nævnt andetsteds under denne hovedgruppe,
herunder søbadeanstalter, udlejning af udstyr fx badehuse, liggestole
Omfatter ikke:
- Andre forlystelser fx cirkus eller danseskoler jf. 92.34.00
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Anden servicevirksomhed

93 93.0
93.01

Vaskerier og renserier
93.01.10

Erhvervs- og institutionsvaskerier
Omfatter:
- Vask, strygning mv. af alle former for beklædning (herunder pelsværk) og
gardiner, tæpper mv.
- Vaskeriers afhentning og udbringning
Herunder:
- Vaskeriers udlejning af linned, arbejdsuniformer o.l.
Omfatter ikke:
- Reparation og ændring af beklædningsartikler mv. som selvstændig aktivitet jf.
52.74.90
- Udlejning af beklædningsartikler - bortset fra linned og arbejdsuniformer o.l. selv om vask eller rensning af disse varer er en integreret del af denne
virksomhed jf. 71.40.90

93.01.20

Selvbetjeningsvaskerier mv.
Omfatter:
- Vask og strygning mv. af alle former for beklædning (herunder pelsværk) og
gardiner, tæpper mv. ved håndkraft eller ved hjælp af selvbetjeningsmaskiner
Herunder:
- Kombinerede selvbetjenings- og betjeningsvaskerier samt vaskerier, der
overvejende benyttes af private husholdninger

93.01.30

Renserier
Omfatter:
- Rensning af alle former for beklædning (herunder pelsværk) maskinelt, ved
håndkraft eller ved hjælp af selvbetjeningsmaskiner
- Rensning af tæpper og gardiner
- Renseriers afhentning og udbringning
- Farvning for private
Herunder:
- Reparation og mindre ændringer af beklædningsartikler eller andre tekstilvarer,
når dette sker i forbindelse med rensning
Omfatter ikke:
- Reparation og ændring af beklædningsartikler mv. som selvstændig aktivitet jf.
52.74.90
- Udlejning af beklædningsartikler bortset fra linned og arbejdsbeklædning, selv
om vask eller rensning af disse varer er en integreret del af denne virksomhed
jf. 71.40.90
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93.02

Frisør- og skønhedssaloner
93.02.10

Frisørsaloner
Omfatter:
- Vask, klipning, frisering, farvning, toning og krølning af hår, for mænd og
kvinder samt barbering og skægtrimning
Omfatter ikke:
- Fremstilling af parykker jf. 36.63.90
- Solcentre jf. 93.04.00

93.02.20

Skønheds- og hudpleje
Omfatter:
- Ansigtsmassage, manicure og pedicure, make-up mv.
Herunder:
- Kosmetologer

93.03

Bedemænd og begravelsesvæsen
93.03.10

Bedemænd
Omfatter:
- Organisering og tilrettelæggelse af begravelse og ligbrænding
- Ligkistemagasiner

93.03.20

Begravelsesvæsen
Omfatter:
- Begravelses- eller krematorievæsen
- Kirkegårde som ikke drives af menighedsrådene
Omfatter ikke:
- Religiøse begravelsestjenester jf. 91.31.00
- Drift af kirkegårde som drives af menighedsrådene jf. 91.31.00

93.04

93.04.00

Sol- og motionscentre mv.
Herunder:
- Helsecentre, motionscentre, tyrkiske bade, saunaer og dampbade, solarier mv.
Omfatter ikke:
- Kuranstalter jf. 85.14.90

93.05

93.05.00

Anden servicevirksomhed i øvrigt
Herunder:
- Astrologiske og spiritistiske aktiviteter
- Sociale aktiviteter, der udøves af fx escort-bureauer, kontakt-bureauer,
ægteskabsbureauer
- Slægtsforskningsbureauer
- Skopudsere og dragere
- Grafologer
- Tatovører
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95.00

95.00.00

Private husholdninger med ansat medhjælp
Omfatter:
- Virksomhed i private husholdninger, der udøves af tjenestepersonale fx
husassistenter, kokke, tjenere, gartnere, chauffører, portnere, huslærere,
sekretærer, babysittere

98

98.0

98.00

98.00.00

Uoplyst
Herunder:
- Enheder, der ikke kan brancheplaceres
- Hvilende selskaber
Omfatter ikke:
- Virksomheder, som midlertidigt overgår til at være hvilende selskaber. Disse
beholder deres hidtidige branchekode

99

99.0

99.00

99.00.00

Internationale organisationer mv.
Omfatter:
- Eksterritoriale organer
Herunder:
- De Forenede Nationer (FN) og dets særorganer, regionale organer mv., Den
Europæiske Union (EU), Organisationen for økonomisk Samarbejde og
Udvikling (OECD), Toldsamarbejdsrådet, Den Internationale Valutafond og
Verdensbanken
- Aktiviteterne i diplomatiske repræsentationer og konsulater når disse opgøres i
opholdslandet, men ikke når de opgøres i det land de repræsenterer
Omfatter ikke:
- Administration og drift af diplomatiske repræsentationer og konsulater i
udlandet eller hos internationale organisationer jf. 75.21.00

