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4. Forskelle mellem DB03 og DB93
4.1 De væsentligste forskelle mellem DB03 og DB93
Ændringerne i NACE rev.1.1 vedrørende opsplitning af undergrupper er blevet overført til DB03. Det drejer sig om følgende:
Gruppe 29.4:
Fremstilling af
værktøjsmaskiner

Gruppe 29.4 er blevet underopdelt i tre undergrupper, som ikke er opdelt yderligere:

Gruppe 40.1:
Elforsyning

Gruppe 40.1 er blevet underopdelt i tre undergrupper, som ikke er opdelt yderligere:

29.41.00
29.42.00
29.43.00

40.11.00
40.12.00
40.13.00
Gruppe 40.2:
Gasforsyning

Fremstilling af gas
Distribution og handel med gas gennem rørledninger

Undergruppe 51.64 er blevet underopdelt i to undergrupper. Disse har samtidig ændret kode til 51.84 (Engroshandel med computere, software og telekommunikationsudstyr mv.) og 51.85 (Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr). Undergruppe 51.84 er underopdelt yderligere i DB03:
51.84.10
51.84.20
51.85.00

Gruppe 72.2:
Levering af software og
konsulentbistand
vedrørende software

Produktion af elektricitet
Transmission af elektricitet
Distribution af og handel med elektricitet

Gruppe 40.2 er blevet underopdelt i to undergrupper, som ikke er opdelt yderligere:
40.21.00
40.22.00

Undergruppe
51.84 og 51.85

Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n.

Engroshandel med computere og it-udstyr
Engroshandel med telekommunikationsudstyr
Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr

Gruppe 72.2 er blevet underopdelt i to undergrupper, som ikke er opdelt yderligere:
72.21.00
72.22.00

Udvikling af standardsoftware
Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse
med software

Gruppe 90.0:
Kloakvæsen,
renovationsvæsen,
renholdelse mv.

Gruppe 90.0 er blevet underopdelt i tre undergrupper, hvoraf de to er underopdelt
yderligere i DB03:

Udskilt i
egen branche

Endvidere er en del aktiviteter, der indgik i en anden branche i DB93, blevet udskilt i
egen branche i DB03. Det gælder bl.a.:

90.01.00
90.02.10
90.02.20
90.03.10
90.03.20

15.61.20
15.89.10
52.11.40
52.48.66
64.20.30

Opsamling og behandling af spildevand
Indsamling af affald
Drift af affaldsbehandlingsanlæg
Renovation, snerydning mv.
Rensning af jord og grundvand

Industriel fremstilling og forædling af frø
Fremstilling af kosttilskud
Discountforretninger (salg af dagligvarer)
Detailhandel med computere og standardsoftware
Udbydere af internetadgang
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En oversigt over samtlige nye og nedlagte brancher ses i nedenstående afsnit 4.2. (Se
endvidere bilag 7 Nøgle mellem DB93 og DB03)
4.2 Nye og nedlagte brancher
De med * markerede brancher har alene ændret kode.

Nye DB03-brancher:
15.61.10
15.61.20
15.89.10
15.89.20
18.22.00
21.23.00
22.24.00
29.41.00
29.42.00
29.43.00
40.11.00
40.12.00
40.13.00
40.21.00
40.22.00
51.81.00*
51.82.00*
51.83.00*
51.84.10
51.84.20
51.85.00
51.86.00*
51.87.10*
51.87.90*
51.88.00*
51.90.00*
52.11.40
52.48.01*
52.48.66
52.48.67
55.10.10
55.10.20*
60.21.10
60.21.20
64.20.10
64.20.20
64.20.30
64.20.40
65.22.70
65.23.15
65.23.25
72.21.00
72.22.00
74.85.10*
74.85.20*

Fremstilling af mølleriprodukter
Industriel fremstilling og forædling af frø
Fremstilling af kosttilskud
Fremstilling af andre fødevarer i øvrigt
Fremstilling af overtøj, kjoler, bukser mv.
Fremstilling af kontorartikler af papir og pap
Prepress-arbejde
Fremstilling af håndholdt motordrevet værktøj
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner til metalforarbejdning
Fremstilling af andre værktøjsmaskiner i.a.n.
Produktion af elektricitet
Transmission af elektricitet
Distribution af og handel med elektricitet
Fremstilling af gas
Distribution af og handel med gas gennem rørledninger
Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af
metal og træ
Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
Engroshandel med computere og it-udstyr
Engroshandel med telekommunikationsudstyr
Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr
Engroshandel med elektroniske komponenter
Engroshandel med el-installationsmateriel
Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
Engroshandel med landbrugsmaskiner og -redskaber samt tilbehør,
herunder traktorer
Anden engroshandel
Discountforretninger
Tæppeforretninger
Detailhandel med computere og standardsoftware
Detailhandel med kontormaskiner
Hoteller
Konferencecentre og kursusejendomme
Bustrafik
S-togstrafik, metro og anden sporbaseret trafik
Udbydere af fast telekommunikation
Udbydere af trådløs kommunikation
Udbydere af internetadgang
Øvrig telekommunikation
CMO-selskaber
Innovationsforeninger
Ventureselskaber
Udvikling af standardsoftware
Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse
med software
Adresseringsbureauer
Tolkning og oversættelse
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74.85.90
74.86.00
74.87.10*
74.87.20*
74.87.30*
74.87.40*
74.87.90*
80.30.25*
80.30.85*
90.01.00*
90.02.10
90.02.20
90.03.10
90.03.20
92.20.10
92.20.20
92.62.20*

Anden kontorservice
Call centres virksomhed
Indretningsarkitekter
Formgivning og industrielt design
Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
Anden forretningsservice i.a.n.
Pædagogseminarer
Politi- og forsvarsskoler
Opsamling og behandling af spildevand
Indsamling af affald
Drift af affaldsbehandlingsanlæg
Renovation, snerydning mv.
Rensning af jord og grundvand
Tv-virksomhed
Radiovirksomhed
Lystbådehavne

Nedlagte DB93-brancher:
15.61.00
15.89.00
18.22.10
18.22.20
18.22.30
21.23.10
21.23.90
22.24.10
22.24.20
29.40.00
40.10.00
40.20.00
51.38.20
51.61.00*
51.62.00*
51.63.00*
51.64.10
51.64.20
51.65.10
51.65.20*
51.65.90*
51.66.00*
51.70.00*
52.44.20*
52.48.65
55.11.10
55.11.20*
55.12.00
60.21.00
63.22.20*
64.20.00
72.20.00
74.83.10*

Fremstilling af mølleriprodukter
Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt
Fremstilling af herre- og dameovertøj
Fremstilling af jakker, bukser og anden yderbeklædning til herrer og
drenge
Fremstilling af kjoler, bukser og anden yderbeklædning til damer og
piger
Fremstilling af skrivepapir
Fremstilling af andre kontorartikler af papir og pap
Reproduktionsanstalter
Sætterier
Fremstilling af værktøjsmaskiner
Elforsyning
Gasforsyning
Engroshandel med brød, kager og kiks
Engroshandel med værktøjsmaskiner og tilbehør til bearbejdning af
metal og træ
Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til bygge- og anlægsvirksomhed
Engroshandel med maskiner, udstyr og tilbehør til tekstilindustrien
Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og
-udstyr
Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler
Engroshandel med el-installationsmateriel
Engroshandel med elektroniske komponenter
Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør
Engroshandel med landbrugsmaskiner og –redskaber samt tilbehør,
herunder traktorer
Anden engroshandel
Tæppeforretninger
Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og standardsoftware
Hoteller med restauration
Konferencecentre og kursusejendomme
Hoteller uden restauration
Bus- og S-togstrafik mv., rutefart
Lystbådehavne
Telekommunikation
Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software
Adresseringsbureauer
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74.83.20*
74.83.90
74.84.10*
74.84.20*
74.84.30*
74.84.40*
74.84.90*
80.22.10*
80.22.70*
85.14.60
90.00.10*
90.00.20
90.00.30
92.20.00

Tolkning og oversættelse
Anden kontorservice
Indretningsarkitekter
Formgivning og industrielt design
Kreditvurdering og kreditværdighedsoplysning
Kongres-, messe- og udstillingsaktiviteter
Anden forretningsservice i.a.n.
Skoler med pædagogiske uddannelser
Politi- og forsvarsskoler
Bedriftssundhedstjenesten
Kloakvæsen og rensningsanlæg
Renovation og renholdelse
Lossepladser og forbrændingsanstalter
Radio- og tv-virksomhed

