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2. Kodesystem og struktur - DB03's opbygning
EU's branchenomenklatur

DB03 er en underopdeling af EU's branchenomenklatur NACE rev. 1.13. NACE rev.
1.1 gælder i medlemsstaterne fra 1. januar 2003 og er en revideret udgave af NACE
rev. 1. NACE-nomenklaturen anvendes ikke kun af EU's medlemsstater, men også af
15 lande udenfor EU, fx Norge og mange østeuropæiske lande. En ensartet branchenomenklatur gør det muligt at sammenligne økonomiske aktiviteter internationalt.

NACE, ISIC og NAICS

NACE rev. 1.1 er i meget stor udstrækning konstrueret som en underopdeling af FN's
branchenomenklatur ISIC rev. 3.14, der er FN's nomenklatur for økonomiske aktiviteter5. På hovedafdelings- og hovedgruppeniveau er ISIC og NACE identiske.
I tabellen nedenfor fremgår antallet af kategorier i DB03, DB93, NACE og ISIC.

Antal kategorier i DB03,
DB93, NACE og ISIC

Hovedgrupper

Grupper

Undergrupper

Danske
brancher

DB03
DB93, 2. udgave
DB93, 1. udgave

60
60
60

222
221
221

501
491
497

825
810
813

NACE Rev. 1.1
NACE Rev. 1
ISIC Rev. 3.1
ISIC Rev. 3

62
60
62
60

224
222
161
159

514
503
298
292

2.1 NACE til DB03
NACE – DB03

DB03 har direkte overtaget strukturen og kodesystemet fra NACE rev. 1.1. Med enkelte undtagelser, jf. afsnit 2.3, indgår NACE-koden således som de første 4 cifre i den
6-cifrede danske branchekode. I DB03 er den 4-cifrede NACE-kode tilføjet et 2-cifret
løbenummer.
Løbenumrene har typisk et spring på 10, om end der i de tilfælde, hvor der er særlig
mange underopdelinger, vil være et spring på 5, 3 eller 1. Disse spring gør nomenklaturen fleksibel i den henseende, at eventuelle fremtidige ændringer nemt kan passes
ind. En restgruppe inden for en undergruppe tildeles så vidt muligt løbenummer 90.
Hvis en NACE-undergruppe ikke underopdeles i den danske branchenomenklatur,
tilføjes 00 som løbenummer.

Eksempel på
sammenhængene

Nedenstående kodeeksempel fra DB03 illustrerer sammenhængen mellem niveauerne og mellem de tre branchenomenklaturer.
D
DA
15
15.1
15.13
15.13.10
15.13.90

Industri
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri
Fremstilling af fødevarer og drikkevarer
Slagtning, forarbejdning og konservering af kød og kødprodukter
Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter
Fremstilling af færdigretter
Kødforarbejdning i øvrigt

3 NACE: Nomenclature generale des Activités economiques dans les Communautes Européennes.
4 ISIC: International Standard Industrial Classification of all economic activities.
5 Der arbejdes i disse år på en harmonisering af NACE/ISIC og NAICS (North American Industry Classification System).

NAICS er det nordamerikanske handelsfællesskab NAFTA's branchenomenklatur. En sådan harmonisering vil i endnu
højere grad muliggøre internationale sammenligninger af økonomiske aktiviteter.
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Det første bogstav (D) i eksemplet identificerer hovedafdelingen. Hovedafdelingen er
den samme som i NACE rev. 1.1 og ISIC rev. 3.1.
Bogstavparret (DA) identificerer afdelingen. Også afdelingen genfindes i NACE rev.
1.1 og ISIC rev. 3.1.
De to første cifre (15) i eksemplet identificerer hovedgruppen. Disse cifre genfindes i
NACE rev. 1.1 og ISIC rev.3.1.
De tre første cifre (15.1) identificerer gruppen. Der er i alt 9 grupper under hovedgruppe 15. De 9 grupper genfindes i NACE rev. 1.1 og ISIC rev. 3.1., om end ISIC
opererer med en anden nummerering hvad angår det 3. ciffer.
De fire første cifre (15.13) identificerer undergruppen. Der er i alt tre undergrupper
under gruppe 15.1. Også undergrupperne genfindes i NACE rev. 1.1 og ISIC rev. 3.1.
ISIC bruger dog en anden nummerering mht. 3. og 4. ciffer.
De sidste to cifre (hhv. 10 og 90) markerer den danske underopdeling af undergruppe 15.13 i NACE rev. 1.1. Undergruppe 15.13 er således opdelt i to brancher, hvoraf
den ene, branche 15.13.90, kan betegnes som en restgruppe, jf. ovenfor.
I tabellen herunder vises en oversigt over niveauerne:
Eksemplificeret
niveauinddeling

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri
Nace
Rev. 1.1

DB03

D

1

Industri

DA

2

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri

15

3

Fremstilling af fødevarer og drikkevarer
4 15.1

Slagtning, forarbejdning og konservering af
kød og kødprodukter
5

15.13

Fremstilling af kød- og fjerkrækødprodukter
6

15.13.10 Fremstilling af færdigretter
15.13.90 Kødforarbejdning i øvrigt

1

Hovedafdeling

2

Afdeling

3

Hovedgruppe

4

Gruppe

5

Undergruppe

6

Brancher

2.2 Derfor underopdeles en undergruppe i flere brancher
Det afgørende for, om en underopdeling skal foretages er, om en underopdeling vil
give en bedre beskrivelse af de økonomiske aktiviteter i undergruppen. 146 ud af 501
undergrupper i DB03 er underopdelt.
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2.3 Undtagelser - her stemmer NACE rev. 1.1 og DB03 ikke overens
I nogle få tilfælde stemmer de 4-cifrede undergrupper i DB03 ikke helt overens med
NACE rev. 1.1. NACE-forordningen giver mulighed for at slå undergrupper sammen,
hvis undergrupperne ikke er i overensstemmelse med den nationale erhvervsstruktur.
Denne mulighed er udnyttet på følgende områder i DB036:
Ingen undergrupper
under 17.1 og 17.2

I NACE rev. 1.1 er gruppe 17.1, "Forbehandling og spinding af tekstilfibre", underopdelt i syv undergrupper. Gruppe 17.2, "Vævning af tekstiler", er i NACE rev. 1.1 underopdelt i fem undergrupper. Disse underopdelinger genfindes ikke i DB03, idet der
i DB03 blot opereres med to brancher: Branche 17.10.00 ("Forbehandling og spinding af tekstilfibre") og branche 17.20.00 ("Vævning af tekstiler").

Undergruppe
45.23 og 45.24
eksisterer ikke

I NACE rev. 1.1 findes en undergruppe 45.23, "Anlæg af veje, flyvepladser og sportsanlæg", samt en undergruppe 45.24, "Udførelser af vandbygningsanlæg". Disse to
undergrupper er i DB03 slået sammen med den generelle anlægsaktivitet i undergruppe 45.21, og aktiviteterne er således indeholdt i branche 45.21.00 "Bygge- og
anlægsentreprenører".

Undergruppe
45.34 og 45.31
slået sammen

Slutteligt er NACE rev. 1.1-undergrupperne 45.31, "El-installationsarbejde", og
45.34, "Anden installationsvirksomhed", lagt sammen til én branche i DB03. Branchen er 45.31.00 "El-installation".

Hovedgruppe
96 og 97 ikke
inkorporeret i DB03

Udover disse undtagelser vedrørende undergrupper, er der to hovedgrupper, som
DB03 ikke viderefører fra NACE rev. 1.1. Det drejer sig om hovedgruppe 96 og 97,
som dækker private husholdningers produktion af henholdsvis varer og tjenesteydelser til eget brug. Disse to hovedgrupper er nye i NACE rev. 1.1. Hovedgrupperne er
opført i NACE rev. 1.1, fordi hovedgrupperne findes i ISIC rev. 3.1, som NACE som
tidligere nævnt knytter sig til. Når hovedgrupperne ikke er overført til DB03 er årsagen, at de pågældende aktiviteter henføres til relevante eksisterende brancher.

6 Også i DB93 var de pågældende undergrupper slået sammen.
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2.4 Om branchebeskrivelserne
Titlen på en branche beskriver ofte kun i begrænset omfang, hvad branchen dækker.
Derfor er der knyttet en notedel til langt de fleste brancher. I notedelen beskrives
branchens indhold nærmere. I de fleste tilfælde er det også udspecificeret, hvad branchen ikke indeholder, jf. nedenstående eksempel:
Eksempel på
branchebeskrivelse

Handel og reparationsvirksomhed
Nace
Rev. 1.1

DB03

51.55.00

Engroshandel med kemiske produkter
Omfatter:

1

- Engroshandel med kemikalier til industrielt brug
- Engroshandel med gødningsstoffer og agrokemiske produkter
- Engroshandel med råmaterialer af plast
- Engroshandel med gummi
Omfatter også:

2

- Engroshandel med trykfarver

Omfatter ikke:

3

- Engroshandel med rengøringsmidler jf. 51.44.20
- Engroshandel med medicinalvarer jf. 51.46.10

Forord

Anvendte
forkortelser

1

Under overskriften "Omfatter" defineres det generelle indhold i branchen. I de tilfælde, hvor
branchetitlen anses for at være uddybende, undlades dette afsnit.

2

Overskriften "Omfatter også" nævner aktiviteter, som er omfattet af branchen, men som
måske ikke umiddelbart forventes at tilhøre den pågældende branche.

3

Overskriften "Omfatter ikke" nævner aktiviteter, som er beslægtede med den pågældende
branches aktiviteter, men som er indeholdt i andre brancher.

Til alle hovedafdelinger samt mange afdelinger, hovedgrupper og undergrupper er
tilføjet en form for forord, der beskriver det generelle indhold i det pågældende niveau. Heri forklares, hvilke aktiviteter, som niveauet omfatter, og i mange tilfælde
også hvilke aktiviteter, der skal placeres andetsteds.
I branchebeskrivelserne anvendes følgende forkortelser:
i.a.n.
mv.
o.l.
fx
bl.a.

intet andetsteds nævnt
med videre
og lignende
for eksempel
blandt andet

