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Landbrug, jagt, skovbrug og fiskeri 
 
01 Plante- og husdyravl, jagt og serviceydelser i forbindelse hermed 

 
Dyrkning af afgrøder, planteformering, husdyravl, blandet drift, 
serviceydelser til landbrug og forarbejdning af afgrøder efter høst samt 
jagt, fældefangst og serviceydelser i forbindelse hermed 
 

02 Skovbrug og skovning 
 

Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter, skovning, indsamling 
af vildtvoksende forstmateriale undtagen træer, serviceydelser til 
skovbrug 
 

03 Fiskeri og akvakultur 
 

Havfiskeri, ferskvandsfiskeri, havbrug og ferskvandsbrug 
 
Råstofindvinding 
 

05     Indvinding af kul og brunkul 
 

Indvinding af brunkul, stenkul 
 
06     Indvinding af råolie og naturgas 
 

Indvinding af råolie, naturgas 
 
07     Brydning af metalmalme 
 

Brydning af jernmalm, ikke-jernholdige metalmalme 
 
08     Anden råstofindvinding 
 

Brydning af sten og indvinding af sand og ler, råstofindvinding 
  
09 Serviceydelser i forbindelse med råstofindvinding 
 

Serviceydelser i forbindelse med indvinding af råolie og naturgas 
 

Fremstillingsvirksomhed 
 

10     Fremstilling af fødevarer 
 

Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter, 
fisk, krebsdyr og bløddyr, frugt og grøntsager, vegetabilske og 
animalske olier og fedtstoffer, mejeriprodukter, mølleriprodukter, 
stivelse og stivelsesprodukter, bageri- og dejprodukter, andre fødevarer, 
færdige foderblandinger 



 
11     Fremstilling af drikkevarer 
 
12     Fremstilling af tobaksprodukter 
 
13     Fremstilling af tekstiler 
 

Forbehandling og spinding af tekstilfibre, vævning af tekstiler, 
efterbehandling af tekstiler, fremstilling af andre tekstiler 

 
14     Fremstilling af beklædningsartikler 
 

Fremstilling af beklædningsartikler, varer af pelsskind, strikkede og 
hæklede beklædningsartikler 

 
15     Fremstilling af læder og lædervarer 
 

Garvning og beredning af læder, fremstilling af tasker, kufferter, 
sadelmagervarer mv., beredning og farvning af pelsskind, fodtøj 

 
16     Fremstilling af træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; fremstilling af 
varer af strå og flettematerialer 
 

Udsavning og høvling af træ, fremstilling af varer af træ, kork, strå og 
flettematerialer 

 
17     Fremstilling af papir og papirvarer 
 

Fremstilling af papirmasse, papir og pap, papir- og papvarer 
 
18     Trykning og reproduktion af indspillede medier 
 

Trykning og serviceydelser i forbindelse hermed, reproduktion af 
indspillede medier 

 
19     Fremstilling af koks og raffinerede mineralolieprodukter 
 

Fremstilling af koks, raffinerede mineralprodukter 
 
20     Fremstilling af kemiske produkter 
 

Fremstilling af basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, 
plast og syntetisk gummi i ubearbejdet form, pesticider og andre 
agrokemiske produkter, maling, lak og lignende 
overfladebehandlingsmidler, trykfarver samt tætningsmaterialer, sæbe, 
rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume, hårshampoo, 
tandpasta mv., andre kemiske produkter, kemofibre 

 



21     Fremstilling af farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater 
 

22     Fremstilling af gummi- og plastprodukter 
 
23     Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter 
 

Fremstilling af glas og glasprodukter, ildfaste produkter, 
byggematerialer af ler, fremstilling af andre porcelænsvarer og 
keramiske produkter, cement, kalk og gips, produkter af beton, cement 
og gips, tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten, 
slibemidler og ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. 

 
24     Fremstilling af metal 
 

Fremstilling af råjern og råstål samt jernlegeringer, rør og hule profiler 
og tilhørende fittings af stål, andre produkter af den primære 
forarbejdning af stål, ædelmetaller og andre ikke-jernholdige metaller, 
støbning af metalprodukter 

 
25     Jern- og metalvareindustri, undtagen maskiner og udstyr 
 

Fremstilling af metalkonstruktioner, tanke og beholdere af metal, 
dampkedler undtagen centralvarmekedler, våben og ammunition, 
smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal, 
pulvermetallurgi, overfladebehandling af metal, maskinforarbejdning, 
bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse 
metalprodukter, andre færdige metalprodukter 

 
26 Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter 

 
Fremstilling af elektroniske komponenter og plader, computere og ydre 
enheder, kommunikationsudstyr, elektronik til husholdninger, udstyr til 
måling, afprøvning, navigation og kontrol, ure, bestrålingsudstyr og 
elektromedicinsk og elektroterapeutisk udstyr, optiske instrumenter og 
fotografisk udstyr, magnetiske og optiske media 

 
27     Fremstilling af elektrisk udstyr 
 

Fremstilling af elektriske motorer, generatorer, transformere og 
elektriske fordelings- og kontroltavler, batterier og akkumulatorer, 
lyslederkabler, elektriske belysningsartikler, husholdningsartikler, andet 
elektrisk udstyr 

 
28     Fremstilling af maskiner og udstyr i.a.n. 
 

Fremstilling af maskiner til generelle formål, øvrige maskiner til 
generelle formål, landbrugs- og skovbrugsmaskiner, 



metalforarbejdsningsmaskiner og værktøjsmaskiner, øvrige maskiner til 
specielle formål  
 

29     Fremstilling af motorkøretøjer, påhængsvogne og sættevogne 
 

Fremstilling af motorkøretøjer, karosserier til motorkøretøjer, 
påhængsvogne og sættevogne, dele og tilbehør til motorkøretøjer 

 
30     Fremstilling af andre transportmidler 
 

Bygning af skibe og både, lokomotiver og andet rullende materiel til 
jernbaner og sporveje, luft- og rumfartøjer, militære kampkøretøjer, 
transportmidler 

 
31     Fremstilling af møbler 
 
32     Anden fremstillingsvirksomhed 
 

Fremstilling af smykker, bijouteri, mønter og lignende varer, 
musikinstrumenter, sportsudstyr, spil og legetøj, medicinske og dentale 
instrumenter samt udstyr hertil, fremstillingsvirksomhed i.a.n. 

 
33 Reparation og installation af maskiner og udstyr 

 
Reparation af jern- og metalvarer, maskiner og udstyr, installation af 
industrimaskiner og -udstyr 

 
El-, gas- og fjernvarmeforsyning 

 
34 El-, gas- og fjernvarmeforsyning 
 

Vandforsyning; kloakvæsen, affaldshåndtering og rensning af jord og grundvand 
 
36     Vandforsyning 
37     Opsamling og behandling af spildevand 
38     Indsamling, behandling og bortskaffelse af affald; genbrug 
39     Rensning af jord og grundvand og anden form for forureningsbekæmpelse 

 
Bygge- og anlægsvirksomhed 
 

41     Opførelse af bygninger 
 

Gennemførelse af byggeprojekter, opførelse af bygninger 
 
42     Anlægsarbejder 
 

Anlæg af veje og jernbaner, ledningsnet, anden anlægsvirksomhed 
 
43 Bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 



Nedrivning og forberedende byggepladsarbejder, El-installation, VVS- 
og blikkenslagerforretninger samt anden 
bygninginstallationsvirksomhed, bygningsfærdiggørelse, anden bygge- 
og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering 

 
Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler 
 

45     Handel med biler og motorcykler, og reparation heraf 
 

Salg af motorkøretøjer, vedligeholdelse og reparation af motorkøretøjer, 
salg af reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, salg, vedligeholdelse 
og reparation af motorcykler og reservedele og tilbehør hertil 

 
46     Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler 
 

Agenturhandel (engroshandel på honorar- eller kontraktbasis), 
landbrugsråvarer og levende dyr, føde-, drikke- og tobaksvarer, 
husholdningsartikler, informations- og kommunikationsudstyr, andre 
maskiner, andet udstyr og tilbehør, anden specialiseret engroshandel, 
ikke-specialiseret engroshandel 

 
47 Detailhandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler 

 
Detailhandel fra ikke-specialiserede forretninger, føde-, drikke- og 
tobaksvarer i specialforretninger, servicestationer, informations- og 
telekommunikationsudstyr i specialforretninger, husholdningsudstyr i 
specialforretninger, varer til kulturelle formål og til fritid, andre varer i 
specialforretninger, stadepladser og markeder 

 
Transport og godshåndtering 
 

49     Landtransport; rørtransport 
 

Passagertransport med regional- eller fjerntog, godstransport med tog, 
anden landpassagertransport, vejgodstransport og flytning, rørtransport 

 
50     Skibsfart 
 

Sø- og kysttransport af passagerer, gods, transport af passagerer ad 
indre vandveje, gods 

  
51     Luftfart 
 

Lufttransport af passagerer, gods og rumfart 
 
52     Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport 
 

Oplagrings- og pakhusvirksomhed, anden hjælpevirksomhed i 
forbindelse med transport 



53 Post- og kurertjenester 
 

Posttjenester omfattet af forsyningspligten, andre post- og kurertjenester 
 

Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed 
 

55     Overnatningsfaciliteter 
 

Hoteller og lignende overnatningsfaciliteter, ferieboliger og andre 
indlogeringsfaciliteter til kortvarige ophold, campingpladser, andre 
overnatningsfaciliteter 

 
56 Restaurationsvirksomhed 

 
Restauranter og levering af mad ud af huset, evnet catering og anden 
restaurationsvirksomhed, caféer, værtshuse, diskoteker mv. 

 
 

Information og kommunikation 
 

58     Udgivervirksomhed 
 

Udgivelse af bøger, tidsskrifter og anden udgivervirksomhed, software 
 
59     Produktion af film, video- og tv-programmer, lydoptagelser og musikudgivelser 
 

Produktion af film, video- og tv-programmer, indspilning af 
lydoptagelser og udgivelse af musik 

 
60     Radio- og tv-virksomhed 
 
61     Telekommunikation 
 

Fastnetbaseret telekommunikation, trådløs, satellitbaseret, anden 
telekommunikation 

 
62     Computerprogrammering, konsulentbistand vedrørende informationsteknologi 
og lignende aktiviteter 
 
63 Informationstjenester 

 
Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser; webportaler, 
andre informationstjenester 

 
Pengeinstitut- og finansvirksomhed, forsikring 
 

64     Pengeinstitut- og finansieringsvirksomhed undtagen forsikring og 
pensionsforsikring 
 



Pengeinstitutvirksomhed, holdingselskabers virksomhed, 
investeringsforeninger, investeringsselskaber o.l. anden finansiel 
formidling, undtagen forsikring og pensionsforsikring 

 
65     Forsikring, genforsikring og pensionsforsikring undtagen lovpligtig 
socialforsikring 

 
66     Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed og forsikring 
 

Hjælpetjenester i forbindelse med finansieringsvirksomhed undtagen 
forsikring og pensionsforsikring, hjælpetjenester i forbindelse med 
forsikring og pensionsforsikring, formueforvaltning 

 
Fast ejendom 
 

68 Fast ejendom 
 

Køb og salg af egen fast ejendom, udlejning af og virksomhed i 
forbindelse med egen eller leaset fast ejendom, virksomhed i forbindelse 
med fast ejendom på honorar- eller kontraktbasis 

 
Liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 
 

69     Juridisk bistand, bogføring og revision 
 

Juridisk bistand, bogføring og revision; skatterådgivning 
 
70     Hovedsæders virksomhed; virksomhedsrådgivning 
 
71     Arkitekt- og ingeniørvirksomhed; teknisk afprøvning og analyse 
 
72     Videnskabelig forskning og udvikling 
 

Forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og 
teknik, forskning og eksperimentel udvikling inden for 
samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber 

 
73     Reklame og markedsanalyse 
 

Reklame, markedsanalyse og offentlig meningsmåling 
 
74     Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser 
 

Specialiseret designarbejde, fotografisk virksomhed, oversættelse og 
tolkning, andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. 

 
75     Dyrlæger 
 

Administrative tjenesteydelser og hjælpetjenester 



 
77     Udlejning og leasing 
 

Udlejning og leasing af motorkøretøjer, varer til personligt brug og 
husholdningsbrug, andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver, 
leasing af intellektuelle ejendomsrettigheder og lignende, dog ikke 
ophavsbeskyttede værker 

 
78     Arbejdsformidling 
 

Arbejdsformidlingskontorer, vikarbureauer, anden personaleformidling 
 
79     Rejsebureauers og rejsearrangørers virksomhed, reservationstjenesteydelser og 
tjenesteydelser i forbindelse hermed 
 
80     Vagt- og sikkerhedstjenester og overvågning 
 

Private vagt- og sikkerhedstjenester, serviceydelser i forbindelse med 
sikkerhedssystemer, overvågning 

 
81     Serviceydelser i forbindelse med ejendomme samt landskabspleje 
 

Kombinerede serviceydelser, renhold, landskabspleje 
 
82 Administrationsservice, kontorservice og anden forretningsservice 

 
Administrationsservice og kontorservice, call centres virksomhed, 
organisering af kongresser, messer og udstillinger, anden 
forretningsservice i.a.n. 

 
Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 
 

84     Offentlig forvaltning og forsvar; socialsikring 
 

Forvaltning af staten og den økonomiske og sociale politik, 
tjenesteydelser til samfundet som helhed, lovpligtig socialsikring mv. 

 
Undervisning 
 

85 Undervisning 
 

Førskoleundervisning, folke- og specialskoler, gymnasier og 
erhvervsfaglige skoler, videregående uddannelsesinstitutioner, anden 
undervisning, hjælpeydelser i forbindelse med undervisning 

 
Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 
 

86     Sundhedsvæsen 
 



Hospitaler, praktiserende læger og tandlæger, sundhedsvæsen i øvrigt 
 
87     Institutionsophold 
 

Institutionsophold med sygepleje, psykisk handicappede, psykisk syge og 
stofmisbrugere, ældre og handicappede, andre former for 
institutionsophold 

 
88 Sociale foranstaltninger uden institutionsophold 
 

Sociale foranstaltninger for ældre og handicappede uden 
institutionsophold og andre sociale foranstaltninger uden 
institutionsophold 

 
Kultur, forlystelser og sport 
 

90     Kreative aktiviteter, kunst og forlystelser 
 
91     Biblioteker, arkiver, museer og anden kulturel virksomhed 
 
92     Lotteri- og anden spillevirksomhed 
 
93     Sport, forlystelser og fritidsaktiviteter 
 

Andre serviceydelser 
 

94     Organisationer og foreninger 
 

Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, andre 
organisationer og foreninger 

 
95     Reparation af computere og varer til personligt brug og husholdningsbrug 
 

Reparation af computere og kommunikationsudstyr samt varer til 
personligt brug og husholdningsbrug 

 
96     Andre personlige serviceydelser 
 

Private husholdninger med ansat medhjælp; husholdningers produktion af varer og 
tjenesteydelser til eget brug, i.a.n. 
 

97     Husholdninger med ansat medhjælp 
 
98     Private husholdningers produktion af varer og tjenesteydelser til eget brug, i.a.n. 
 

Ekstraterritoriale organisationer og organer 
 

99     Ekstraterritoriale organisationer og organer 


