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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2002/6/EF

av 18. februar 2002

om meldingsformaliteter for skip som ankommer og/eller går fra havner i Fellesskapets medlemsstater(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE 
UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 80 nr. 2,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

etter samråd med Regionkomiteen,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapet fører en politikk for å fremme bærekraftig 
transport, som skipsfart, og særlig nærskipsfart.

2) Forenkling av sjøtransport er et viktig mål for 
Fellesskapet for ytterligere å styrke skipsfartens stilling 
i transportsystemet som et alternativ og supplement til 
andre transportmåter i en transportkjede fra dør til dør.

3) De framgangsmåter for dokumentasjon som kreves 
innenfor sjøtransporten, har skapt bekymring og vært 
ansett som et hinder for at denne transportmåten utvikles 
til sitt fulle potensial.

4) Den internasjonale sjøfartsorganisasjons konvensjon 
om forenkling av internasjonal sjøtransport (heretter 
kalt «IMOs FAL-konvensjon»), med endringer, som ble 
vedtatt av Den internasjonale konferanse om forenkling 
av sjøreiser og sjøtransport 9. april 1965, inneholder et 
sett mønstre for standardiserte formularer som skip skal 
benytte for å oppfylle visse meldingsformaliteter når de 
ankommer eller går fra en havn.

5) De fleste medlemsstater bruker disse formularene, men 
anvender ikke på en ensartet måte de mønstre som er 
fastsatt av IMO.

6) Et ensartet format på de formularer som kreves for 
skips ankomst og avgang fra en havn, bør forenkle 
framgangsmåtene for dokumentasjon for anløp og 
bidra positivt til utviklingen av skipsfart i Fellesskapet.

7) Det er derfor hensiktsmessig å innføre en anerkjennelse 
av IMO-formularene for forenkling (heretter kalt 
«IMOs FAL-formularer») på fellesskapsplan. Medlems-
statene bør anerkjenne IMOs FAL-formularer og 
informasjonskategoriene i dem som tilstrekkelig bevis 
for at et skip har oppfylt meldingsformalitetene som disse 
formularene er beregnet for.

8) Anerkjennelse av visse av IMOs FAL-formularer, 
særlig lastedeklarasjonen, og passasjerlisten for 
passasjerfartøy, vil imidlertid føre til mer kompliserte 
meldingsformaliteter, enten fordi disse formularene ikke 
kan inneholde alle nødvendige opplysninger eller fordi 
det allerede finnes en veletablert forenklingspraksis. Det 
bør derfor ikke innføres en obligatorisk anerkjennelse av 
disse formularene.

9) Sjøtransporten er verdensomspennende, og innføring av 
IMOs FAL-formularer i Fellesskapet kan føre til at de 
anvendes i større utstrekning i hele verden.

10) Ettersom målene med det foreslåtte tiltaket, nemlig 
forenkling av sjøtransport, ikke kan nås i tilstrekkelig 
grad av medlemsstatene, og derfor, på grunn av 
tiltakets omfang eller virkninger, bedre kan oppnås på 
fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe tiltak i samsvar 
med nærhetsprinsippet som fastsatt i traktatens artikkel 5. 
I samsvar med forholdsmessighetsprinsippet som fastsatt 
i nevnte artikkel, går dette direktiv ikke lenger enn det 
som er nødvendig for å nå målene.

11) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(4) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Formål

Formålet med dette direktiv er å forenkle sjøtransport ved å 
standardisere meldingsformalitetene.

2003/EØS/49/27

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 67 av 9.3.2002, s. 31, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 106/2002 av 12. juli 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 19.

(1)    EFT C 180 E av 26.6.2001, s. 85.
(2)    EFT C 221 av 7.8.2001, s. 149.
(3)    Europaparlamentsuttalelse av 25. oktober 2001 (ennå ikke offentliggjort i 

EFT) og rådsbeslutning av 7. desember 2001. (4)    EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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Artikkel 2

Virkeområde

Dette direktiv får anvendelse på meldingsformalitetene som 
skal oppfylles ved ankomst til og/eller avgang fra havner i 
Fellesskapets medlemsstater som fastsatt i vedlegg I del A for 
et skip, dets forsyninger, mannskapseffekter, mannskapsliste, 
og passasjerlisten for skip som er sertifisert for transport av 
høyst 12 passasjerer.

Artikkel 3

Defi nisjoner

I dette direktiv menes med:

a) «IMOs FAL-konvensjon»: Den internasjonale 
sjøfartsorganisasjons konvensjon om forenkling av 
internasjonal sjøtransport, vedtatt av Den internasjonale 
konferanse om forenkling av sjøreiser og sjøtransport 
9. april 1965,

b) «IMOs FAL-formularer»: IMOs standardiserte formularer 
i A4-format, som fastsatt i IMOs FAL-konvensjon,

c) «meldingsformalitet»: de opplysninger som skal gis når 
en medlemsstat krever det, ettersom de er nødvendige i 
forbindelse med administrasjon og framgangsmåter når et 
skip ankommer eller går fra en havn,

d) «skip»: alle typer sjøgående skip som seiler til havs,

e) «skipsforsyninger»: varer som skal brukes om bord i 
skipet, herunder forbruksvarer, varer som medbringes for 
salg til passasjerer og mannskapsmedlemmer, drivstoff og 
smøremidler, men ikke skipsutstyr og reservedeler,

f) «skipsutstyr»: andre gjenstander om bord på et skip enn 
dets reservedeler som skal brukes om bord og som kan 
flyttes, men ikke forbrukes, herunder redskaper som 
livbåter, redningsutstyr, møbler, innretninger og lignende 
gjenstander,

g) «skipets reservedeler»: gjenstander om bord på skipet som 
brukes til reparasjon eller utskiftning av skipets deler,

h) «mannskapseffekter»: klær, hverdagsgjenstander og 
andre gjenstander, som kan omfatte valuta, som tilhører 
mannskapet og medbringes om bord,

i) «mannskapsmedlem»: en person som er ansatt til å 
utføre arbeid om bord i forbindelse med drift eller 
vedlikehold av skipet under en reise, og som er oppført på 
mannskapslisten.

Artikkel 4

Godtakelse av formularer

Medlemsstatene skal anse at meldingsformalitetene nevnt i 
artikkel 2 er oppfylt når de opplysninger som framlegges er i 
samsvar med:

a) de respektive spesifikasjoner fastsatt i del B og C i 
vedlegg I, og

b) de tilsvarende formularene fastsatt i vedlegg II med sine 
ulike opplysningskategorier.

Artikkel 5

Framgangsmåte for endring

Alle endringer av vedlegg I og II til dette direktiv og 
henvisninger til IMO-dokumenter for å bringe dem i samsvar 
med fellesskaps- eller IMO-tiltak som er trådt i kraft, skal 
vedtas i samsvar med framgangsmåten med forskriftskomité 
nevnt i artikkel 6 nr. 2 i den utstreking slike endringer ikke 
utvider dette direktivs virkeområde.

Artikkel 6

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av komiteen nedsatt ved 
artikkel 12 nr. 1 i rådsdirektiv 93/75/EØF(1).

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 
i beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det 
tas hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 7

Gjennomføring

1. Medlemsstatene skal innen 9. september 2003 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området 
dette direktiv omhandler.

(1)    EFT L 247 av 5.10.1993, s. 19. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
98/74/EF (EFT L 276 av 13.10.1998, s. 7).
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Artikkel 8

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 9

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 18. februar 2002.
 

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX J. PIQUÉ I CAMPS

 President Formann
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VEDLEGG I

DEL A

Liste over meldingsformaliteter som nevnt i artikkel 2 for skip som ankommer og/eller går fra havner i 
Fellesskapets medlemsstater

1. IMOs FAL-formular 1, allmenn deklarasjon

 Den allmenne deklarasjonen skal være det grunnlagsdokument som ved ankomst og avgang gir de opplysninger 
om skipet som kreves av medlemsstatens myndigheter.

2. IMOs FAL-formular 3, deklarasjon om skipsforsyninger

 Deklarasjonen om skipsforsyninger skal være det grunnlagsdokument som ved ankomst og avgang gir de 
opplysninger om et skips forsyninger som kreves av medlemsstatens myndigheter.

3. IMOs FAL-formular 4, deklarasjon om mannskapseffekter

 Deklarasjonen om mannskapseffekter skal være det grunnlagsdokument som gir de opplysninger om 
mannskapseffekter som kreves av medlemsstatens myndigheter. Den skal ikke kreves ved avgang.

4. IMOs FAL-formular 5, mannskapsliste

 Mannskapslisten skal være det grunnlagsdokument som ved et skips ankomst og avgang gir medlemsstatens 
myndigheter opplysninger om mannskapets antall og sammensetning. Dersom myndighetene krever opplysninger 
om mannskapet på et skip ved avgang, skal en kopi av mannskapslisten som ble forelagt ved ankomst, godtas ved 
avgang dersom den er underskrevet på nytt og påtegnet med angivelse av endringer i antallet eller sammensetningen 
av mannskapet, eller med angivelse av at ingen slike endringer har funnet sted.

5. IMOs FAL-formular 6, passasjerliste

 For skip som er sertifisert for transport av høyst 12 passasjerer, skal passasjerlisten være det grunnlagsdokument 
som gir medlemsstatens myndigheter opplysninger om passasjerer ved et skips ankomst og avgang.

DEL B

Underskrivere

1. IMOs FAL-formular 1, allmenn deklarasjon

 Medlemsstatens myndigheter skal godta en allmenn deklarasjon datert og underskrevet av skipsføreren, skipets 
agent eller en annen person som er behørig bemyndighet av skipsføreren, eller attestert på en måte som godtas av 
den berørte myndighet.

2. IMOs FAL-formular 3, deklarasjon om skipsforsyninger

 Medlemsstatens myndigheter skal godta en deklarasjon om skipsforsyninger datert og underskrevet av skipsføreren 
eller av en annen skipsoffiser som er behørig bemyndiget av skipsføreren og personlig kjennskap til fakta om 
skipets forsyninger, eller attestert på en måte som godtas av den berørte myndighet.

3. IMOs FAL-formular 4, deklarasjon om mannskapseffekter

 Medlemsstatens myndigheter skal godta en deklarasjon om mannskapseffekter datert og underskrevet av 
skipsføreren eller en annen skipsoffiser som er behørig bemyndiget av skipsføreren, eller attestert på en måte 
som godtas av den berørte myndighet. Medlemsstatens myndigheter kan også kreve at hvert mannskapsmedlem 
skal skrive under, eller, om vedkommende er ute av stand til å gjøre det, sette sitt merke på deklarasjonen om 
vedkommendes effekter.

4. IMOs FAL-formular 5, mannskapsliste

 Medlemsstatens myndigheter skal godta en mannskapsliste datert og underskrevet av skipsføreren eller en annen 
skipsoffiser som er behørig bemyndiget av skipsføreren, eller attestert på en måte som godtas av den berørte 
myndighet.
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5. IMOs FAL-formular 6, passasjerliste

 For skip som er sertifisert for transport av høyst 12 passasjerer, skal medlemsstatens myndigheter godta en 
passasjerliste datert og undertegnet av skipsføreren, skipets agent eller annen person som er behørig bemyndiget 
av skipsføreren, eller attestert på en måte som godtas av den berørte myndighet.

DEL C

Tekniske spesifi kasjoner

1. IMO-formularenes format skal så langt det er teknisk mulig, være i samsvar med de dimensjoner som er vist i 
vedlegg II. De skal trykkes på separate ark i A4-størrelse (210 mm × 297 mm) med stående papirretning. Minst en 
tredel av formularenes bakside skal være forbeholdt medlemsstatenes myndigheter.

 Ved godkjenning av IMOs FAL-formularer skal formater for og utforming av standardiserte formularer anbefalt 
og reprodusert av IMO som bygger på IMOs FAL-konvensjon slik denne var gjeldende 1. mai 1997, anses som 
likeverdige med formatene som er gjengitt i vedlegg II.

2. Medlemsstatens myndigheter skal godta opplysninger som gis på enhver leselig og forståelig måte, 
herunder formularer som er utfylt med blekk eller blyant som ikke kan slettes, eller framstilt ved automatisk 
databehandling.

3. Uten at det berører elektroniske metoder for dataoverføring, skal en medlemsstat når den godtar levering av 
opplysninger om et skip i elektronisk form, også godta at disse opplysningene overføres ved hjelp av elektronisk 
databehandling eller –utveksling i henhold til internasjonale standarder, forutsatt at de er leselige og forståelige, og 
inneholder de nødvendige opplysninger.

 Medlemsstatene kan deretter behandle de mottatte opplysningene i det format de anser som hensiktsmessig.
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VEDLEGG II

Mønstre for IMOs FAL-formularer som nevnt i artikkel 4 og vedlegg I
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IMOS ALLMENNE DEKLARASJON

Ankomst Avgang

1.  Skipets navn og beskrivelse 2.  Ankomst-/avgangshavn 3.  Dato og tid for 
ankomst/avgang

4.  Skipets nasjonalitet 5.  Skipsførers navn 6.  Foregående havn/bestemmelseshavn

7.  Registreringssertifikat (havn, dato, nummer) 8.  Navn og adresse til skipets agent

9.  Bruttotonnasje 10.  Nettotonnasje

11.  Skipets plass i havnen (kai- eller ankerplass)
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IMOs FAL-
formular 1

12.  Kort beskrivelse av reisen (foregående og neste anløpshavn; havner hvor resten av lasten skal losses, understrekes)

13. Kort beskrivelse av lasten

14.  Mannskapets antall 
(herunder skipsfører)

15.  Passasjerantall 16.  Merknader

Vedlagte dokumenter 
(angi antall eksemplarer)

17.  Lastedeklarasjon 18.  Deklarasjon om 
skipsforsyninger

19.  Mannskapsliste 20.  Passasjerliste 21.  Dato og underskrift av skipsfører, bemyndiget agent 
eller offiser

22.  Deklarasjon om mann-
skapseffekter(*)

23.  Maritim helsedekla-
rasjon(*)

Til offi siell bruk

(∗)    Bare ved ankomst.
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IMO-DEKLARASJON OM SKIPSFORSYNINGER

Ankomst Avgang
Side

1. Skipets navn 2. Ankomst-/avgangshavn 3. Dato og tid for ankomst/avgang

4. Skipets nasjonalitet 5. Foregående havn/bestemmelseshavn

6. Antall personer om bord 7. Oppholdets varighet 8. Lagringssted

9. Betegnelse 10. Antall 11. Til offisiell bruk
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IMOs FAL-
formular 3

12. Dato og underskrift av skipsfører, bemyndiget agent eller offiser
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IMO-DEKLARASJON OM MANNSKAPSEFFEKTER

Side

1. Skipets navn 2.  Gjenstander som er tollpliktige 
eller omfattes av forbud eller 
begrensninger(*)

3. Skipets nasjonalitet

4. Nr. 5. Etternavn, fornavn 6. Stilling 7. Underskrift
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(∗)   F.eks. vin, brennevin, sigaretter, tobakk osv.
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IMOs FAL-
formular 4

8. Dato og underskrift av skipsfører, bemyndiget agent eller offiser
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IMO–MANNSKAPSLISTE
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IMOs FAL-
formular 5

12. Dato og underskrift av skipsfører, bemyndiget agent eller offiser

Ankomst Avgang

1. Skipets navn 2. Ankomst-/avgangshavn 3. Dato for ankomst/avgang

4. Skipets nasjonalitet 5. Foregående havn 6. Legitimasjons-
dokumentets art 
og nummer 
(sjømannspass)

7. Nr. 8. Etternavn, fornavn 9. Stilling 10. Nasjonalitet 11. Fødselsdato og 
–sted
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KOMMISJONSVEDTAK

av 25. februar 2002

om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/476/EF om miljøkriteriene for tildeling av Fellesskapets miljømerke til 
vaskemidler, skal gjelde for(*)

[meldt under nummeret K(2002) 462]

(2002/172/EF)

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 4 og 6, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at 
miljømerket kan tildelast eit produkt som har eigenskapar 
som gjer at det medverkar til ei monaleg betring av dei 
viktigaste miljøfaktorane.

2) I artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1980/2000 er det 
fastsett at det skal fastsetjast særlege kriterium for 
tildeling av miljømerke for kvar produktgruppe, og 
at både kriteria for tildeling av miljømerke og krava 
med omsyn til vurdering og kontroll i samband med 
kriteria bør vurderast på nytt i god tid før slutten av det 
tidsrommet som dei kriteria som er spesifiserte for kvar 
produktgruppe, gjeld for, og vurderinga skal føre til eit 
framlegg om lenging, tilbakekalling eller revisjon.

3) Kommisjonen har ved vedtak 1999/476/EF(2) fastsett 
miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 
vaskemiddel, som etter artikkel 3 i det nemnde vedtaket 
skal gjelde fram til 10. juni 2002.

4) Som følgje av den nye vurderinga verkar det 
føremålstenleg at tidsrommet som definisjonen av 
produktgruppa og miljøkriteria skal gjelde for, vert lengt 
utan endringar med 18 månader, slik at dei føretaka som 

har fått tildelt miljømerket, kan halde fram med å nytte 
merket minst inntil revisjonen av vedtak 1999/476/EF er 
avslutta.

5) Tidsrommet som er fastsett i artikkel 3 i vedtak 
1999/476/EF, bør difor lengjast.

6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt ved 
artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Tidsrommet som definisjonen av og kriteria for produktgruppa 
med kodenummeret «006» skal gjelde for, og som er 
fastsett i artikkel 3 i vedtak 1999/476/EF, vert lengt fram til 
31. desember 2003.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. februar 2002.

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

2003/EØS/49/28

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 56 av 27.2.2002, s. 32, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 107/2002 av 12. juli 2002 om endring 
av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei 
europeiske fellesskapa nr. 54 av 31.10.2002, s. 20.

(1)    TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2)    TEF L 187 av 20.7.1999, s. 52.
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KOMMISJONSVEDTAK

av 25. februar 2002

om lenging av tidsrommet som vedtak 1999/427/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 
oppvaskmiddel til oppvaskmaskiner, skal gjelde for(*)

[meldt under nummeret K(2002) 463]

(2002/173/EF)

2003/EØS/49/29

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA 
HAR —

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske 
fellesskapet,

med tilvising til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 
nr. 1980/2000 av 17. juli 2000 om ei revidert fellesskapsordning 
for tildeling av miljømerke(1), særleg artikkel 4 og 6, og

ut frå desse synsmåtane:

1) I forordning (EF) nr. 1980/2000 er det fastsett at 
miljømerket kan tildelast eit produkt som har eigenskapar 
som gjer at det medverkar til ei monaleg betring av dei 
viktigaste miljøfaktorane.

2) I artikkel 4 i forordning (EF) nr. 1980/2000 er det 
fastsett at det skal fastsetjast særlege kriterium for 
tildeling av miljømerke for kvar produktgruppe, og 
at både kriteria for tildeling av miljømerke og krava 
med omsyn til vurdering og kontroll i samband med 
kriteria bør vurderast på nytt i god tid før slutten av det 
tidsrommet som dei kriteria som er spesifiserte for kvar 
produktgruppe, gjeld for, og vurderinga skal føre til eit 
framlegg om lenging, tilbakekalling eller revisjon.

3) Kommisjonen har ved vedtak 1999/427/EF(2) fastsett 
miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til 
oppvaskmiddel til oppvaskmaskiner, som etter artikkel 3 
i det nemnde vedtaket skal gjelde fram til 31. mai 2002.

4) Som følgje av den nye vurderinga verkar det 
føremålstenleg at tidsrommet som definisjonen av 
produktgruppa og miljøkriteria skal gjelde for, vert lengt 

utan endringar med 18 månader, slik at dei føretaka som 
har fått tildelt miljømerket, kan halde fram med å nytte 
merket minst inntil revisjonen av vedtak 1999/427/EF er 
avslutta.

5) Tidsrommet som er fastsett i artikkel 3 i vedtak 
1999/427/EF, bør difor lengjast.

6) Dei tiltaka som er fastsette i dette vedtaket, er i samsvar 
med fråsegna frå det utvalet som er oppnemnt ved 
artikkel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

GJORT DETTE VEDTAKET:

Artikkel 1

Tidsrommet som definisjonen av og kriteria for produktgruppa 
med kodenummeret «15» skal gjelde for, og som er fastsett 
i artikkel 3 i vedtak 1999/427/EF, vert lengt fram til 
30. november 2003.

Artikkel 2

Dette vedtaket er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 25. februar 2002.
 

 For Kommisjonen

 Margot WALLSTRÖM

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakta, kunngjord i TEF L 56 av 27.2.2002, s. 33, er 
nemnd i avgjerd i EØS-komiteen nr. 107/2002 av 12. juli 2002 om endring 
av vedlegg XX til EØS-avtala (Miljø), sjå EØS-tillegget til Tidend for Dei 
europeiske fellesskapa nr. 54 av 31.10.2002, s. 20.

(1)    TEF L 237 av 21.9.2000, s. 1.
(2)    TEF L 167 av 2.7.1999, s. 38.
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2002

av 16. januar 2002

om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til kvalitetsvurdering 
av statistikk over lønnsstrukturen(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EF) nr. 530/1999 av 
9. mars 1999 om statistikk over strukturen i lønn og arbeidskr
aftkostnader(1), særlig artikkel 11, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Det er nødvendig med gjennomføringstiltak for 
forordning (EF) nr. 530/1999 med hensyn til innholdet 
og vurderingskriteriene i den kvalitetsrapport som 
skal oversendes Kommisjonen (Eurostat) etter hver 
referanseperiode.

2) Opplysningene i rapporten bør vise til de variabler som er 
definert i kommisjonsforordning (EF) nr. 1916/2000 av 
8. september 2000 om gjennomføring av rådsforordning 
(EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i lønn 
og arbeidskraftkostnader med omsyn til definisjon og 
oversending av opplysningar om lønsstrukturen(2).

3) Gjennomførbarheten og relevansen til visse valgfrie 
punkter fastsatt i den første kvalitetsrapporten bør 
gjennomgås av Eurostat og de nasjonale statistikkontorene 
på bakgrunn av de opplysninger som medlemsstatene 
oversender.

4) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det statistiske program —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

1. Innholdet og vurderingskriteriene i kvalitets-
rapporten omhandlet i artikkel 10 nr. 2 i forordning (EF) 

nr. 530/1999 er fastsatt i del A og B i vedlegget til denne 
forordning.

De fastsatte variablene er de som er definert i vedlegg II til 
forordning (EF) nr. 1916/2000.

2. Opplysningene og de valgfrie kjennetegn eller 
inndelinger som er fastsatt i vedlegget, kreves når unntak 
i Fellesskapets regelverk for statistikk over strukturen i 
arbeidskraftkostnader og lønn, arbeidskraftundersøkelsen, 
statistikk over foretaksstrukturer og nasjonalregnskaper gir 
mulighet til dette.

Artikkel 2

Den første kvalitetsrapporten som skal utarbeides, skal gjelde 
lønnsstrukturundersøkelsen for referanseåret 2002.

Rapporten skal oversendes Eurostat sammen med resultatene 
fra undersøkelsen, og senest 24 måneder etter utløpet av den 
referanseperioden dataene ble innsamlet for.

Artikkel 3

Gjennomførbarheten og relevansen til visse valgfrie punkter 
fastsatt i vedleggets del B skal gjennomgås på bakgrunn av de 
opplysninger som medlemsstatene faktisk oversender.

Denne gjennomgåelsen skal utføres av Eurostat og de nasjonale 
statistikkontorene.

Artikkel 4

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

2003/EØS/49/30

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle 
medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 16. januar 2002.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 15 av 17.1.2002, s. 7, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 108/2002 av 12. juli 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 21.

(1)    EFT L 63 av 12.3.1999, s. 6.
(2)    EFT L 229 av 9.9.2000, s. 3.
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VEDLEGG

INNHOLD OG VURDERINGSKRITERIER I KVALITETSRAPPORTEN OM STATISTIKK OVER 
LØNNSSTRUKTUREN

DEL A

Lønnsstrukturundersøkelsen: oppblåste resultater: analyser i tabellform

Frekvensfordelinger og de tilhørende aritmetiske gjennomsnitt og medianer(1) skal minst leveres for

a) antall heltidsansatte og

b) antall deltidsansatte

inndelt i grupper etter følgende variabler:

— brutto timelønn og kjønn,

— brutto månedslønn og kjønn,

— brutto årslønn og kjønn,

— antall feriedager per år (< 10, 10-19, 20-24, 25-29, 30-34, ≥ 35 dager) og kjønn,

— antall betalte eller utførte timeverk per måned (< 130, 130-139, 140-149, 150-159, 160-169, 170-179, ≥ 180 timer) 
og kjønn,

— næringshovedområde i NACE Rev. 1 og NUTS-nivå 1,

— næringshovedområde i NACE Rev. 1 og kjønn,

— yrke (ISCO-88 på ettsifret nivå) og kjønn,

— utdanning (ISCED 0 til 6) og kjønn,

— aldersgruppe (15-24, 25-54, 55-64, ≥ 65 år) og kjønn,

— ansiennitet (< 10, 10-19, 20-29, 30-39, ≥ 40 år) og kjønn,

— foretakets størrelse uttrykt i antall lønnstakere(2).

Eksempel: Fordeling etter brutto timelønn og kjønn:

a)  Antall heltidsansatte

Timelønnsgruppe

Menn + kvinner Bare menn Bare kvinner

Frekvens 
(%)

Under 5 EUR Denne inndelingen i timelønnsgrupper er veiledende. Hver stat bør velge grupper 
som fordeler frekvensen jevnt over hele spekteret av timelønn, månedslønn og 
årslønn. Dersom det er nødvendig, kan også andre grupper enn dem som er nevnt 
ovenfor, brukes for feriedager per år og for betalte eller utførte timeverk per måned.

5 EUR til under 10 EUR
10 EUR til under 15 EUR
15 EUR til under 20 EUR
20 EUR til under 30 EUR
30 EUR til under 40 EUR
50 EUR og over

Samlet frekvens  100 % 100 % 100 %

Samlet antall lønnstakere

Samlet gjennomsnitt (EUR)

Medianverdi (EUR)

DEL B

1. Relevans (valgfritt punkt)

 Et sammendrag som omfatter en beskrivelse av brukere, en beskrivelse av brukernes behov (etter hovedgrupper 
av brukere) og en vurdering av om brukernes behov er oppfylt.

(1)    For hver oppførte fordeling skal følgende opplysninger leveres: samlet antall lønnstakere, den relative frekvens for hver gruppe (%), 
det samlede gjennomsnitt og medianverdien. (Aritmetiske gjennomsnitt og medianer er ikke relevante for variablene NACE Rev. 1, 
NUTS 1, yrke eller utdanningsnivå.)

(2)    Seks grupper av samlet antall lønnstakere: 1-9, 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 eller flere. Den første av disse seks gruppene 
er valgfri for lønnsstrukturundersøkelsen for 2002.
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2. Nøyaktighet

2.1. Utvalgsfeil

2.1.1. Sannsynl ighetsutvalg

2.1.1.1. Spredning (valgfritt punkt)

 Spredning som følge av beregningsmetoden, om den kan måles.

2.1.1.2. Varians

 — Variasjonskoeffisienter(1) for samlet bruttolønn med særlige opplysninger minst om månedslønn 
(opplysninger om timelønn og årslønn er valgfritt) for

  a) heltidsansatte

  b) deltidsansatte

  inndelt etter

  — næringshovedområde i NACE Rev. 1 og kjønn,

  — yrke (ISCO-88 på ettsifret nivå) og kjønn,

  — aldersgruppe (15-24, 25-54, 55-64, ≥ 65 år) og kjønn,

  — næringshovedområde i NACE Rev. 1 og NUTS-nivå 1 (valgfritt punkt),

  — utdanning (ISCED 0 til 6) og kjønn (valgfritt punkt).

 — Variasjonskoeffisienter med opplysninger om antall timer per måned for

  heltidsansatte, inndelt etter:

  — næringshovedområde i NACE Rev. 1 og kjønn,

  — yrke (ISCO-88 på ettsifret nivå) og kjønn,

  — aldersgruppe (15-24, 25-54, 55-64, ≥ 65 år) og kjønn,

  — næringshovedområde i NACE Rev. 1 og NUTS-nivå 1 (valgfritt punkt),

  — utdanning (ISCED 0 til 6) og kjønn (valgfritt punkt).

2.1.2. Ikke-sannsynl ighetsutvalg

 Dersom ikke-sannsynlighetsutvalg brukes, bør det gis en beskrivelse av mulige årsaker til mangelen på 
nøyaktighet.

2.2. Ikke-utvalgsfeil

2.2.1. Dekningsfei l

 — Beskrivelse av de viktigste problemene med feilklassifisering og over- og underdekning(2) ved 
datainnsamlingen.

 — Beskrivelse av de metoder som brukes for å behandle slike feil.

 — Andelen av feilklassifisering, underdekning og overdekning (valgfritt punkt).

 Merknad: Dersom det brukes individuelle administrative data, skal det framlegges en lignende analyse basert 
på den administrative referansefil.

2.2.2. Målefei l

 — Beskrivelse av de metoder som brukes for å vurdere målefeil(3).

 — Vurdering av spredningen og en beskrivelse av de estimatorer som brukes for å korrigere spredningen for 
en hovedvariabel, for eksempel månedslønn.

(1)    Variasjonskoeffisienten er forholdet mellom kvadratroten av estimatorvariansen og dens forventede verdi. Den beregnes ved å 
regne ut forholdet mellom kvadratroten av estimatet av utvalgsvariansen og dens beregnede verdi. Både teller og nevner samt den 
resulterende variasjonskoeffisienten oppgis. Ved beregningen av utvalgsvariansen må det tas hensyn til utvalgets sammensetning.

(2)    Feilklassifisering gjelder uriktig klassifisering av enheter som tilhører målpopulasjonen. Underdekning gjelder (nye) enheter som, 
enten på grunn av faktisk nyetablering eller oppsplitting av en virksomhet i flere enheter, ikke inngår i grunnlaget for utvalgstrekking, 
samt feilklassifiserte enheter. Det tas ikke hensyn til svart økonomi. Overdekning gjelder enten feilklassifiserte enheter som faktisk 
faller utenfor dekningsområdet (f.eks. at den lokale enhetens egentlige virksomhet ikke omfattes av næringshovedområde C-K i 
NACE Rev. 1), eller enheter som i realiteten ikke eksisterer.

(3)    Målefeil er feil som oppstår under datainnsamlingen. Det er en rekke årsaker til at målefeil oppstår, f.eks. undersøkelsesverktøyet 
(skjemaet eller spørreskjemaet), den opplysningspliktige, informasjonssystemet, datainnsamlingsmåten og intervjueren.
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2.2.3. Bearbeidingsfei l  (valgfrie punkter)

 Bearbeidingsfeil er feil som oppstår i fasen etter datainnsamlingen, f.eks. ved datainnskriving, koding, tasting, 
redigering, veiing og tabulering.

 — Feilprosenten for datainnskriving eller koding for hovedvariablene, f.eks.:

— samlet bruttolønn for referanseåret,

— samlet bruttolønn for den representative måneden,

— antall betalte eller utførte timeverk i den representative måneden.

 — Metodologiske merknader om beregningen av disse prosentsatsene(1).

 — Vurdering av spredning og varians som skyldes bearbeidingsfeil.

2.2.4. Fei l  som skyldes  manglende svar

— Enhetenes svarprosent(2).

— Svarprosent for hver hovedvariabel (f.eks. måneds- og årslønn og utførte timeverk). Prosentsatsen er 
forholdet mellom antallet svar for hver datapost og antallet opplysningspliktige i dekningsområdet.

— En beskrivelse av metodene for imputasjon og/eller justering av vektene for manglende svar.

 Merknad:  Dersom det brukes individuelle administrative data, erstattes manglende svar med administrative 
dataposter som ikke er tilgjengelige.

— En beskrivelse av årsakene til manglende svar og en vurdering av den spredning manglende svar medfører 
for et av de viktigste spørsmålene på spørreskjemaet, f.eks. måneds- eller årslønn eller for utførte 
timeverk.

2.2.5. Fei l  ved model lens  forutsetninger

 Rapportering(3) om bruk av følgende modeller:

— for å sikre at en representativ måned er valgt,

— for å tilpasse regnskapsåret til kalenderåret,

— for å sikre at næringshovedområdene C-K i NACE Rev. 1 er fullstendig dekket for alle foretak (som et 
minimum, for foretak med minst ti lønnstakere),

— for å kombinere data fra administrative kilder og undersøkelser.

 Merknad:  Dersom det brukes individuelle administrative data, må samsvaret mellom de administrative 
begreper og det teoretiske statistiske begrep kommenteres.

3. Aktualitet og punktlighet

— Viktige datoer for innsamling av data: f.eks. fristen for opplysningspliktige i medlemsstaten, tidspunktet 
for utsending av spørreskjemaer og purringer eller oppfølgingsbrev og tidsrommet da feltarbeidet ble 
utført.

— Viktige datoer for fasen etter datainnsamlingen: f.eks. begynnelses- og avslutningsdato for ferdigstillelse, 
koding og gyldighetskontroll, dato for kvalitetskontroll (resultatenes kongruens) og fortrolighetstiltak.

— Viktige datoer for offentliggjøring: f.eks. tidspunktet for beregning og formidling av foreløpige og 
detaljerte resultater.

 Merknad:  Punktligheten av dataoversendingen til Eurostat vil bli vurdert i samsvar med den forordning som 
fastsetter periodisitet og frister for dataoversending.

4. Tilgjengelighet og klarhet

— Et eksemplar av publikasjonen(e) eller en henvisning til hvor de(n) kan finnes.

— Opplysninger om hvilke resultater som eventuelt sendes til de rapporteringsenheter som omfattes av 
utvalget.

— Opplysninger om formidlingsplanen for resultatene (f.eks. hvem resultatene sendes til).

— Et eksemplar av eller henvisninger til eventuelle metodologiske dokumenter for den statistikk som er 
framlagt.

(1)    Feilprosenter kan måles ved standardmetoder for kvalitetskontroll, for eksempel ved å verifisere kvaliteten til et underutvalg av de 
behandlede spørreskjemaene (for å undersøke feilkvoter enten ved inntastingen eller under redigeringsarbeidet som de nasjonale 
statistikkontorer utfører).

(2)    Prosentsatsen er forholdet mellom antallet opplysningspliktige i dekningsområdet og antallet spørreskjemaer sendt til den utvalgte 
populasjonen.

(3)    Kommentarer bør f.eks. omfatte framgangsmåten for utvelging av disse modellene (dvs. hvorfor en gitt modell er valgt framfor 
andre modeller), eventuelt tilknyttede beregningsfeil for de tilsvarende estimater, momenter ved verifiseringen av de forutsetninger 
som ligger til grunn for modellen, prøving av modellens forutsigbarhetsegenskaper ved bruk av historiske data, sammenligning 
av de resultater modellen gir med andre tilknyttede datakilder, bruk av screening og kryssvalideringsundersøkelser, prøving av 
modellens følsomhet overfor beregning av parametrer, validering av de data som brukes i modellen.
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5. Sammenlignbarhet

5.1. Sammenlignbarhet i rom

 En sammenligning mellom nasjonale begreper og europeiske begreper må rapporteres dersom det er 
forskjeller, særlig med hensyn til definisjonen av statistiske enheter, referansepopulasjonen, klassifiseringen 
og definisjonen av variablene i de oversendte resultatene. Om mulig bør forskjellene kvantifiseres.

 Merknad:  Når klassifiseringen og enhetene kommer fra registeret, bør kvaliteten til disse opplysningene 
komme fra rapporten om registerets kvalitet.

5.2. Sammenlignbarhet i tid

 Opplysninger om endringer i definisjoner, dekningsområde eller metoder sammenlignet med den tidligere 
lønnsstrukturundersøkelsen og en vurdering av følgene av eventuelle endringer som ikke kan overses.

6. Sammenheng

 Merknad:  Dette punkt har to mål. Det første målet er å opplyse brukerne om de begrepsforskjeller som 
finnes mellom flere forskjellige kilder for variabler som er veldig nær hverandre, og som vanligvis 
har samme navn i statistiske publikasjoner, og å gi brukerne opplysninger slik at de kan vurdere 
hvordan overgangen kan være fra ett begrep til et annet. Det andre målet er å sikre at statistikk 
som i prinsippet er sammenhengende begrepsmessig sett, gir sammenlignbare resultater for samme 
referansepopulasjon. Med disse målene bør statistikk over lønnsstrukturer sammenlignes med 
annen statistikk som oversendes til Eurostat, og det bør tas hensyn til f.eks. at lønnsstrukturunder
søkelsen er basert på lokale enheter som tilhører foretak med minst ti lønnstakere.

6.1. Sammenheng med strukturen for lønnstakere fra arbeidskraftundersøkelsen for samme referanseperiode

 Strukturen i lønnsstrukturundersøkelsen bør sammenlignes med strukturen i arbeidskraftundersøkelsen, 
ettersom begge undersøkelser har flere variabler til felles. Blant annet bør kryssanalyser av fordelingen av 
lønnstakere i lønnsstrukturundersøkelsen og arbeidskraftundersøkelsen uttrykkes i prosentsatser og utføres 
særskilt for heltids- og deltidsansatte lønnstakere. Ved krysstabulering bør følgende variabler brukes:

— kjønn, alder og økonomisk virksomhet (næringshovedområde i NACE Rev. 1),

— kjønn, alder og utdanningsnivå (ISCED 0 til 6),

— kjønn, alder og yrke (ISCO-88 på ettsifret nivå).

 Følgende aldersgrupper bør brukes: (15-24, 25-54, 55-64, 65 år eller over).

6.2. Sammenheng med absolutte tall fra datane fra arbeidskraftundersøkelsen for samme referanseperiode 
(valgfritt punkt for lønnsstrukturundersøkelsen for 2002)

 Følgende tabell oppsummerer hva som er felles for begge kilder:

Lønnsstrukturundersøkelsen Arbeidskraftundersøkelsen

Statistisk enhet Lokal enhet Husholdning

Virksomhet som er 
omfattet

NACE Rev. 1, næringshovedområde 
C-K, M-O

NACE Rev. 1, næringshovedområde 
C-K, M-O

Variabler som skal 
sammenlignes mel-
lom de to kildene

Antall lønnstakere, inndelt etter heltids- 
og deltidsansatte og etter kjønn

Antall lønnstakere, inndelt etter heltids- og 
deltidsansatte og etter kjønn

Antall utførte timeverk i den 
representative måneden (eller i en vanlig 
arbeidsmåned)

Normalt antall utførte timeverk per uke 
(omregnet til timer per måned)

Inndeling etter yrke ISCO-88 på ettsifret nivå ISCO-88 på ettsifret nivå

Inndeling etter 
virksomhet

Næringshovedområde i NACE Rev. 1 Næringshovedområde i NACE Rev. 1

Regional inndeling NUTS-nivå 1 NUTS-nivå 1
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 Variablene «antall lønnstakere» (inndelt etter heltids- og deltidsansatte og etter kjønn) og «antall utførte 
timeverk» bør hver for seg inndeles etter yrke, region og NACE-virksomhet (merk at næringshovedområde M-
O i NACE Rev. 1 er valgfritt for lønnsstrukturundersøkelsen for 2002). Det kreves ingen krysstabulering 
mellom yrke, region og økonomiske virksomhet.

6.3. Sammenheng med statistikk over foretaksstrukturer for samme år: regionale data (valgfritt punkt for lønnsstr
ukturundersøkelsen for 2002)

 Forordningen om statistikk over foretaksstrukturer(1) dekker all markedsøkonomisk virksomhet i 
næringshovedområde C-K i NACE Rev. 1, med unntak av næringshovedområde J. Følgende tabell 
oppsummerer hva som er felles for begge kilder.

Lønnsstrukturundersøkelsen
Foretaksstrukturundersøkelsen

(årlig regional statistikk)

Statistisk enhet Lokal enhet Lokal enhet

Virksomhet som er 
omfattet

NACE Rev. 1, næringshovedområde 
C-K

NACE Rev. 1, næringshovedområde 
C-K, unntatt J

Variabler som skal 
sammenlignes mel-
lom de to kildene

Antall lokale enheter i populasjonen 11 21 0: Antall lokale enheter

Samlet brutto årslønn i referanseåret 13 32 0: Lønn

Inndeling etter 
virksomhet

Næringshovedområde i NACE Rev. 1 Næringshovedområde i NACE Rev. 1

Regional innde-
ling

NUTS-nivå 1 NUTS-nivå 1

 Variablene «antall lokale enheter» og «samlet brutto årslønn/lønn» skal deles inn etter NACE-virksomhet og 
etter region. I forklaringer på hovedforskjellene mellom disse variablene bør det tas hensyn til forskjeller i 
begreper, definisjoner, nøyaktighet og dekning for hver enkelt kilde. Det bør gjøres forsøk på krysstabulering 
etter NACE-virksomhet og region.

6.4. Sammenheng med statistikk over foretaksstrukturer for samme år: nasjonale data etter foretakets 
størrelsesklasse (valgfritt punkt for lønnsstrukturundersøkelsen for 2002)

Lønnsstrukturundersøkelsen
Foretaksstrukturundersøkelsen (årlig 

foretaksstatistikk etter størrelsesklasse)

Statistisk enhet Lokal enhet Foretak

Virksomhet som er 
omfattet

NACE Rev. 1, næringshovedområde 
C-K

NACE Rev. 1, næringshovedområde C-K

Variabler som skal 
sammenlignes mel-
lom de to kildene

Samlet antall foretak i populasjonen 11 11 0: Antall foretak

Samlet antall lønnstakere i populasjonen 16 13 0: Antall lønnstakere

Samlet brutto årslønn i referanseåret 13 32 0: Lønn

Inndeling etter virk-
somhet

Næringshovedområde i NACE Rev. 1 Næringshovedområde i NACE Rev. 1

Inndeling etter fore-
taksstørrelse

Antall lønnstakere: 1-9(*), 10-49, 50-
249, 250-499, 500-999 og 1 000 eller 
flere

Antall lønnstakere: 1-9, 10-49, 50-249, 
250-499, 500-999 og 1 000 eller flere

(*)  Valgfritt for lønnsstrukturundersøkelsen for 2002.

 Variablene «antall foretak», «antall lønnstakere» og «samlet brutto årslønn/lønn» skal hver for seg deles inn 
etter NACE-virksomhet og foretaksstørrelse. I forklaringer på hovedforskjellene mellom disse variablene bør 
det tas hensyn til forskjeller i begreper, definisjoner, nøyaktighet og dekning for hver enkelt kilde. For foretak
sstrukturundersøkelsen finnes det for eksempel ingen opplysninger om antall foretak (variabel 11 11 0), antall 
lønnstakere (variabel 16 13 0) og lønn (variabel 13 32 0) for næringshovedområde C-K i NACE Rev. 1.

(1)    EFT L 14 av 17.1.1997, s. 1.
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6.5. Sammenheng med nasjonalregnskaper for samme år: nasjonale data (valgfritt punkt for lønnsstrukturundersø
kelsen for 2002)

 Følgende tabell oppsummerer hva som er felles for begge kilder:

Lønnsstrukturundersøkelsen
Nasjonalregnskaper (Tabell 3: Tabeller etter 

næring — årlig undersøkelse(*))

Virksomhet som er 
omfattet

NACE Rev. 1, næringshovedområde 
C-K, M-O

NACE Rev. 1, næringshovedområde 
C-K, M-O

Variabler som skal 
sammenlignes mel-
lom de to kildene

Samlet antall lønnstakere Samlet antall lønnstakere

Samlet brutto årslønn i referanseåret D11 Lønn

Inndeling etter 
virksomhet

Næringshovedområde i NACE Rev. 1 Næringshovedområde i NACE Rev. 1

(*)   Det europeiske nasjonalregnskapssystemet ESA 95, program for oversending av data, De europeiske fellesskap 1997 
(se også ESA 95-spørreskjema)

 Variablene «antall lønnstakere» og «samlet brutto årslønn/lønn» skal hver for seg deles inn etter NACE-
virksomhet. I forklaringer på hovedforskjellene på variablene mellom disse to kildene bør det tas hensyn til 
forskjeller i begreper og dekning og, om tilgjengelig, hver statistikks nøyaktighet. For lønnsstrukturundersøk
elsen for 2002 er næringshovedområde M-O i NACE Rev. 1 valgfritt.

7. Fullstendighet

 En liste over variabler og/eller inndelinger som kreves i forordningen, som eventuelt ikke er tilgjengelige, og 
de forbedringer som er påtenkt for å utbedre disse manglene.
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                                                          KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 29/2002                                 2003/EØS/49/31 
av 19. desember 2001

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 om statistisk klassifisering av økonomisk virksomhet innen 
Det europeiske fellesskap(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR —
under henvisning til traktaten om opprettelse av Det 
europeiske fellesskap,
under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 
9. oktober 1990 om statistisk klassifisering av økonomisk 
virksomhet innen Det europeiske fellesskap(1), sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 761/93(2), særlig artikkel 8 
bokstav b) og artikkel 9, og
ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EØF) nr. 3037/90 ble det innført en 
standard for næringsgruppering, heretter kalt «NACE 
Rev. 1», for å dekke Fellesskapets behov for statistikk.

2) NACE Rev. 1 bør endres for å ta hensyn til den tekniske 
og økonomiske utvikling, samt til at traktaten om Det 
europeiske kull- og stålfellesskap utløper.

3) NACE Rev. 1 bør endres for å opprettholde det 
internasjonalt integrerte systemet, og for å sikre 
tilnærming på verdensplan.

4) Forordning (EØF) nr. 3037/93 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det statistiske program —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EØF) nr. 3037/90 erstattes av 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning får anvendelse fra 1. januar 2003.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 6 av 10.1.2002, s. 3, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 109/2002 av 12. juli 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 22.

(1)    EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1.
(2)    EFT L 83 av 3.4.1993, s. 1.

Denne forordning er i alle deler bindende og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2001.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

«VEDLEGG

NACE REV. 1.1

NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE A

JORDBRUK OG SKOGBRUK ISIC

01 JORDBRUK OG TJENESTER TILKNYTTET JORDBRUK. JAKT 
OG VILTSTELL

01.1 Dyrking av jordbruks- og hagebruksvekster 011 

01.11 Dyrking av jordbruksvekster 0111

01.12 Dyrking av hagebruksvekster 0112

01.13 Dyrking av frukt, bær og krydderurter 0113

01.2 Husdyrhold 012

01.21 Storfehold og melkeproduksjon 0121x

01.22 Saue- og geitehold. Oppdrett av hester 0121x

01.23 Svinehold 0122x

01.24 Fjørfehold 0122x

01.25 Husdyrhold ellers 0122x

01.3 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 013

01.30 Kombinert husdyrhold og planteproduksjon 0130

01.4 Tjenester tilknyttet jordbruk og husdyrhold, unntatt 
veterinærtjenester. Beplantning og vedlikehold av hager og 
parkanlegg

014

01.41 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. Beplantning og vedlikehold av 
hager og parkanlegg

0140x

01.42 Tjenester tilknyttet husdyrhold 0140x

01.5 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 015

01.50 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 0150

02 SKOGBRUK OG TJENESTER TILKNYTTET SKOGBRUK

02.0 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 020

02.01 Skogbruk 0200x

02.02 Tjenester tilknyttet skogbruk 0200x
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NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE B:

FISKE

05 FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT. TJENESTER 
TILKNYTTET FISKE, FANGST OG FISKEOPPDRETT

05.0 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet fiske, fangst 
og fiskeoppdrett

050 

05.01 Fiske og fangst 0500x

05.02 Fiskeoppdrett og klekkerier 0500x

NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE C

BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING

NÆRINGSOMRÅDE CA UTVINNING AV ENERGIRÅSTOFFER

10 BRYTING AV STEINKULL OG BRUNKULL. UTVINNING AV 
TORV

10.1 Bryting av steinkull 101

10.10 Bryting av steinkull 1010

10.2 Bryting av brunkull 102

10.20 Bryting av brunkull 1020

10.3 Stikking av torv 103

10.30 Stikking av torv 1030

11 UTVINNING AV RÅOLJE OG NATURGASS. TJENESTER 
TILKNYTTET OLJE- OG GASSUTVINNING

11.1 Utvinning av råolje og naturgass 111

11.10 Utvinning av råolje og naturgass 1110x

11.2 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 112

11.20 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 1120

12 BRYTING AV URAN- OG THORIUMMALM

12.0 Bryting av uran- og thoriummalm 120

12.00 Bryting av uran- og thoriummalm 1200



2.10.2003 Nr. 49/295EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

NÆRINGSOMRÅDE CB ANNEN BERGVERKSDRIFT OG UTVINNING

13 BRYTING AV METALLHOLDIG MALM

13.1 Bryting av jernmalm 131

13.10 Bryting av jernmalm 1310

13.2 Bryting av ikke-jernholdig malm, unntatt uran- og 
thoriummalm

132

13.20 Bryting av ikke-jernholdig malm, unntatt uran- og thoriummalm 1320

14 BERGVERKSDRIFT ELLERS

14.1 Bryting av stein 141x 

14.11 Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet 1410x

14.12 Bryting av kalkstein, gips og kritt 1410x

14.13 Bryting av skifer 1410x

14.2 Utvinning av sand og leire 141x 

14.21 Utvinning fra grus- og sandtak 1410x

14.22 Utvinning av leire og kaolin 1410x

14.3 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og 
gjødselsmineraler

142x

14.30 Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler 1421

14.4 Produksjon av salt 142x 

14.40 Produksjon av salt 1422

14.5 Annen bryting og utvinning 142x 

14.50 Annen bryting og utvinning 1429

NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE D

INDUSTRI

NÆRINGSOMRÅDE DA PRODUKSJON AV NÆRINGS- OG NYTELSESMIDLER

15 PRODUKSJON AV NÆRINGSMIDLER OG DRIKKEVARER

15.1 Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer 151x 

15.11 Slakting, produksjon og konservering av kjøtt 1511x

15.12 Slakting, produksjon og konservering av fjørfekjøtt 1511x

15.13 Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer 1511x
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15.2 Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 151x 

15.20 Bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer 1512

15.3 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker 151x 

15.31 Bearbeiding og konservering av poteter 1513x

15.32 Produksjon av juice av frukt og grønnsaker 1513x

15.33 Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers 1513x

15.4 Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer 151x 

15.41 Produksjon av uraffinerte oljer og fett 1514x

15.42 Produksjon av raffinerte oljer og fett 1514x

15.43 Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer 1514x

15.5 Produksjon av meierivarer og iskrem 152

15.51 Produksjon av meierivarer 1520x

15.52 Produksjon av iskrem 1520x

15.6 Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter 153x 

15.61 Produksjon av kornvarer 1531

15.62 Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter 1532

15.7 Produksjon av fôr 153x 

15.71 Produksjon av fôr til husdyrhold 1533x

15.72 Produksjon av fôr til kjæledyr 1533x

15.8 Produksjon av andre næringsmidler 154

15.81 Produksjon av brød og ferske konditorvarer 1541x

15.82 Produksjon av kavringer og kjeks og konserverte konditorvarer 1541x

15.83 Produksjon av sukker 1542

15.84 Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer 1543

15.85 Produksjon av pastavarer 1544

15.86 Bearbeiding av te og kaffe 1549x

15.87 Produksjon av smakstilsetningsstoffer og krydderier 1549x

15.88 Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat 1549x

15.89 Produksjon av næringsmidler ellers 1549x



2.10.2003 Nr. 49/297EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

15.9 Produksjon av drikkevarer 155

15.91 Produksjon av destillerte alkoholholdige drikkevarer 1551x

15.92 Produksjon av etylalkohol av gjærede råvarer 1551x

15.93 Produksjon av vin 1552x

15.94 Produksjon av sider og annen fruktvin 1552x

15.95 Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer 1552x

15.96 Produksjon av øl 1553x

15.97 Produksjon av malt 1553x

15.98 Produksjon av mineralvann og leskedrikker 1554

16 PRODUKSJON AV TOBAKKSVARER

16.0 Produksjon av tobakksvarer 160

16.00 Produksjon av tobakksvarer 1600

NÆRINGSOMRÅDE DB PRODUKSJON AV TEKSTIL- OG BEKLEDNINGSVARER

17 PRODUKSJON AV TEKSTILER

17.1 Produksjon av garn og tråd 171x

17.11 Bearbeiding og spinning av fibrer av bomullstype 1711x

17.12 Bearbeiding og spinning av fibrer av kardegarnstype 1711x

17.13 Bearbeiding og spinning av fibrer av kamgarnstype 1711x

17.14 Bearbeiding og spinning av fibrer av lintype 1711x

17.15 Tvinning og spinning av fibrer av silketype 1711x

17.16 Produksjon av sytråd 1711x

17.17 Bearbeiding og spinning av andre tekstilfibrer 1711x

17.2 Veving av tekstiler 171x 

17.21 Veving av stoffer av bomullstype 1711x

17.22 Veving av stoffer av kardegarnstype 1711x

17.23 Veving av stoffer av kamgarnstype 1711x

17.24 Veving av silke 1711x

17.25 Veving av andre tekstiler 1711x

17.3 Etterbehandling av tekstiler 171x

17.30 Etterbehandling av tekstiler 1712
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17.4 Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær 172x 

17.40 Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær 1721

17.5 Produksjon av andre tekstiler 172x

17.51 Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer 1722

17.52 Produksjon av tauverk og nett 1723

17.53 Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær 1729x

17.54 Produksjon av tekstiler ellers 1729x

17.6 Produksjon av stoffer av trikotasje 173x 

17.60 Produksjon av stoffer av trikotasje 1730x

17.7 Produksjon av klær av trikotasje 173x 

17.71 Produksjon av strømpevarer 1730x

17.72 Produksjon av gensere, jakker og vester av trikotasje 1730x

18 PRODUKSJON AV KLÆR. BEREDNING OG FARGING AV 
PELSSKINN

18.1 Produksjon av klær av lær 181x

18.10 Produksjon av klær av lær 1810x

18.2 Produksjon av andre klær og tilbehør 181x 

18.21 Produksjon av arbeidstøy 1810x

18.22 Produksjon av annet yttertøy 1810x

18.23 Produksjon av undertøy og innertøy 1810x

18.24 Produksjon av klær og tilbehør ellers 1810x

18.3 Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer 182

18.30 Beredning og farging av pelsskinn. Produksjon av pelsvarer 1820

NÆRINGSOMRÅDE DC PRODUKSJON AV LÆR OG LÆRVARER

19 BEREDNING AV LÆR. PRODUKSJON AV REISEEFFEKTER, 
SALMAKERARTIKLER OG SKOTØY

19.1 Beredning av lær 191x

19.10 Beredning av lær 1911
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19.2 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 191x 

19.20 Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler 1912

19.3 Produksjon av skotøy 192

19.30 Produksjon av skotøy 1920

NÆRINGSOMRÅDE DD PRODUKSJON AV TREVARER

20 PRODUKSJON AV TRELAST OG VARER AV TRE, KORK, STRÅ 
OG FLETTEMATERIALER, UNNTATT MØBLER

20.1 Saging, høvling og impregnering av tre 201

20.10 Saging, høvling og impregnering av tre 2010

20.2 Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater 
og andre bygnings- og møbelplater av tre

202x 

20.20 Produksjon av finer, kryssfiner, lamelltre, sponplater, fiberplater og 
andre bygnings- og møbelplater av tre

2021

20.3 Produksjon av monteringsferdige hus og bygningsartikler 202x 

20.30 Produksjon av monteringsferdige hus og bygningsartikler 2022

20.4 Produksjon av treemballasje 202x 

20.40 Produksjon av treemballasje 2023

20.5 Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og 
flettematerialer

202x 

20.51 Produksjon av trevarer ellers 2029x

20.52 Produksjon av varer av kork, strå og flettematerialer 029x2

NÆRINGSOMRÅDE DE TREFOREDLING, GRAFISK PRODUKSJON OG 
FORLAGSVIRKSOMHET

21 PRODUKSJON AV PAPIRMASSE, PAPIR OG PAPIRVARER

21.1 Produksjon av papirmasse, papir og papp 210x 

21.11 Produksjon av papirmasse 2101x

21.12 Produksjon av papir og papp 2101x

21.2 Produksjon av varer av papir og papp 210x 

21.21 Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp 2102
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21.22 Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir 2109x

21.23 Produksjon av kontorartikler av papir 2109x

21.24 Produksjon av tapeter 2109x

21.25 Produksjon av varer av papir og papp ellers 2109x

22 FORLAGSVIRKSOMHET, GRAFISK PRODUKSJON OG 
REPRODUKSJON AV INNSPILTE OPPTAK

22.1 Forlagsvirksomhet 221

22.11 Forlegging av bøker 2211

22.12 Forlegging av aviser 2212x

22.13 Forlegging av blader og tidsskrifter 2212x

22.14 Forlegging av lydopptak 2213x

22.15 Forlagsvirksomhet ellers 2219

22.2 Grafisk produksjon og tjenester tilknyttet grafisk produksjon 222

22.21 Trykking av aviser 2221x

22.22 Trykking ellers 2221x

22.23 Bokbinding 2222x

22.24 Ferdiggjøring før trykking 2222x

22.25 Annen grafisk produksjon 2222x

22.3 Reproduksjon av innspilte opptak 223

22.31 Reproduksjon av lydopptak 2230x

22.32 Reproduksjon av videoopptak 2230x

22.33 Reproduksjon av data og programmer på EDB-media 2230x

NÆRINGSOMRÅDE DF PRODUKSJON AV KULL- OG PETROLEUMSPRODUKTER OG 
KJERNEBRENSEL

23 PRODUKSJON AV KULL- OG PETROLEUMSPRODUKTER OG 
KJERNEBRENSEL

23.1 Produksjon av kullprodukter 231

23.10 Produksjon av kullprodukter 2310

23.2 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 232

23.20 Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter 2320
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23.3 Produksjon av kjernebrensel 233

23.30 Produksjon av kjernebrensel 2330

NÆRINGSOMRÅDE DG PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJEMISKE PRODUKTER

24 PRODUKSJON AV KJEMIKALIER OG KJEMISKE 
PRODUKTER

24.1 Produksjon av kjemiske råvarer 241

24.11 Produksjon av industrigasser 2411x

24.12 Produksjon av fargestoffer og pigmenter 2411x

24.13 Produksjon av andre uorganiske kjemikalier 2411x

24.14 Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer 2411x

24.15 Produksjon av gjødsel og nitrogenforbindelser 2412

24.16 Produksjon av basisplast 2413x

24.17 Produksjon av syntetisk gummi 2413x

24.2 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre 
landbrukskjemiske produkter

242x 

24.20 Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre 
landbrukskjemiske produkter

2421

24.3 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler 242x 

24.30 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler 2422

24.4 Produksjon av farmasøytiske råvarer og preparater 242x 

24.41 Produksjon av farmasøytiske råvarer 2423x

24.42 Produksjon av farmasøytiske preparater 2423x

24.5 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler, 
parfyme og toalettartikler

242x 

24.51 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler 2424x

24.52 Produksjon av parfyme og toalettartikler 2424x

24.6 Produksjon av andre kjemiske produkter 242x

24.61 Produksjon av eksplosiver 2429x

24.62 Produksjon av lim og gelatin 2429x

24.63 Produksjon av eteriske oljer 2429x

24.64 Produksjon av fotokjemiske produkter 2429x
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24.65 Produksjon av uinnspilte media 2429x

24.66 Produksjon av kjemiske produkter ellers 2429x

24.7 Produksjon av kunstfibrer 243

24.70 Produksjon av kunstfibrer 2430

NÆRINGSOMRÅDE DH PRODUKSJON AV GUMMI- OG PLASTPRODUKTER

25 PRODUKSJON AV GUMMI- OG PLASTPRODUKTER

25.1 Produksjon av gummiprodukter 251

25.11 Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk 2511x

25.12 Regummiering og vulkanisering av gummidekk 2511x

25.13 Produksjon av gummiprodukter ellers 2519

25.2 Produksjon av plastprodukter 252

25.21 Produksjon av halvfabrikater av plast 2520x

25.22 Produksjon av plastemballasje 2520x

25.23 Produksjon av byggevarer av plast 2520x

25.24 Produksjon av plastprodukter ellers 2520x

NÆRINGSOMRÅDE DI PRODUKSJON AV ANDRE IKKE-METALLHOLDIGE 
MINERALPRODUKTER

26 PRODUKSJON AV ANDRE IKKE-METALLHOLDIGE 
MINERALPRODUKTER

26.1 Produksjon av glass og glassprodukter 261

26.11 Produksjon av planglass 2610x

26.12 Bearbeiding av planglass 2610x

26.13 Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og 
krystall

2610x

26.14 Produksjon av glassfibrer 2610x

26.15 Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer 2610x

26.2 Produksjon av keramiske produkter 269x 

26.21 Produksjon av keramiske husholdningsartikler og 
dekorasjonsgjenstander

2691x

26.22 Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale 2691x

26.23 Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale 2691x

26.24 Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk 2691x

26.25 Produksjon av andre ikke-ildfaste keramiske produkter 2691x

26.26 Produksjon av ildfaste keramiske produkter 2692
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26.3 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 269x

26.30 Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser 2693x

26.4 Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent 
leire

269x

26.40 Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire 2693x

26.5 Produksjon av sement, kalk og gips 269x 

26.51 Produksjon av sement 2694x

26.52 Produksjon av kalk 2694x

26.53 Produksjon av gips 2694x

26.6 Produksjon av betong-, gips- og sementprodukter 269x 

26.61 Produksjon av betongvarer for bygge- og anleggsvirksomhet 2695x

26.62 Produksjon av gipsvarer for bygge- og anleggsvirksomhet 2695x

26.63 Produksjon av ferdigblandet betong 2695x

26.64 Produksjon av mørtel 2695x

26.65 Produksjon av fibersement 2695x

26.66 Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers 2695x

26.7 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 269x 

26.70 Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein 2696

26.8 Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 269x 

26.81 Produksjon av slipestoffer 2699x

26.82 Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ellers 2699x

NÆRINGSOMRÅDE DJ PRODUKSJON AV METALLER OG METALLVARER

27 PRODUKSJON AV METALLER

27.1 Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer 271x 

27.10 Produksjon av jern og stål samt ferrolegeringer 2710x

27.2 Produksjon av rør av jern og stål 271x 

27.21 Produksjon av rør og rørdeler av støpejern 2710x

27.22 Produksjon av andre rør og rørdeler av jern og stål 2710x

27.3 Annen bearbeiding av jern og stål 271x 

27.31 Kaldtrekking av stenger og profiler 2710x
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27.32 Kaldvalsing av bånd 2710x

27.33 Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler 2710x

27.34 Trekking av tråd 2710x

27.4 Produksjon av ikke-jernholdige metaller 272

27.41 Produksjon av edelmetaller 2720x

27.42 Produksjon av aluminium 2720x

27.43 Produksjon av bly, sink og tinn 2720x

27.44 Produksjon av kobber 2720x

27.45 Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers 2720x

27.5 Støping av metaller 273

27.51 Støping av jern 2731x

27.52 Støping av stål 2731x

27.53 Støping av lettmetaller 2732x

27.54 Støping av andre ikke-jernholdige metaller 2732x

28 PRODUKSJON AV METALLVARER, UNNTATT MASKINER OG 
UTSTYR

28.1 Produksjon av metallkonstruksjoner 281x 

28.11 Produksjon av metallkonstruksjoner og deler 2811x

28.12 Produksjon av bygningsartikler av metall 2811x

28.2 Produksjon av tanker og cisterner, radiatorer og kjeler til 
sentralvarmeanlegg

281x 

28.21 Produksjon av tanker, cisterner og beholdere av metall 2812x

28.22 Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg 2812x

28.3 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg 281x 

28.30 Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg 2813

28.4 Smiing, stansing og valsing av metall. Pulvermetallurgi 289x 

28.40 Smiing, stansing og valsing av metall. Pulvermetallurgi 2891

28.5 Overflatebehandling og bearbeiding av metaller 289x 

28.51 Overflatebehandling av metaller 2892x

28.52 Bearbeiding av metaller 2892x
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28.6 Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper, 
håndverktøy og andre jernvarer

289x 

28.61 Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper 2893x

28.62 Produksjon av håndverktøy 2893x

28.63 Produksjon av låser og beslag 2893x

28.7 Produksjon av andre metallvarer 289x 

28.71 Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål 2899x

28.72 Produksjon av emballasje av lettmetall 2899x

28.73 Produksjon av varer av metalltråd 2899x

28.74 Produksjon av bolter, skruer, muttere, kjetting og fjærer 2899x

28.75 Produksjon av metallvarer ellers 2899x

NÆRINGSOMRÅDE DK PRODUKSJON AV MASKINER OG UTSTYR

29 PRODUKSJON AV MASKINER OG UTSTYR

29.1 Produksjon av kraftmaskiner og utstyr, unntatt motorer til 
luftfartøyer og motorvogner

291x 

29.11 Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer 
og motorvogner

2911

29.12 Produksjon av pumper og kompressorer 2912x

29.13 Produksjon av kraner og ventiler 2912x

29.14 Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger 
for kraftoverføring

2913

29.2 Produksjon av andre maskiner og annet utstyr til generell bruk 291x 

29.21 Produksjon av industri- og laboratorieovner 2914

29.22 Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr 2915

29.23 Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til 
husholdningsbruk

2919x

29.24 Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk ellers 2919x

29.3 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og –utstyr 292x 

29.31 Produksjon av jordbruks- og skogbrukstraktorer 2921x

29.32 Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner og -utstyr ellers 2921x
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29.4 Produksjon av maskinverktøy 292x 

29.41 Produksjon av bærbart, motordrevet håndverktøy 2922x

29.42 Produksjon av annet maskinverktøy til metallbearbeiding 2922x

29.43 Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted 2922x

29.5 Produksjon av andre spesialmaskiner 292x 

29.51 Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri 2923

29.52 Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og 
anleggsvirksomhet

2924

29.53 Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri

2925

29.54 Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og 
lærvareindustri

2926

29.55 Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri 2929x

29.56 Produksjon av spesialmaskiner ellers 2929x

29.6 Produksjon av våpen og ammunisjon 292x 

29.60 Produksjon av våpen og ammunisjon 2927

29.7 Produksjon av husholdningsmaskiner 293

29.71 Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 2930x

29.72 Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 2930x

NÆRINGSOMRÅDE DL PRODUKSJON AV ELEKTRISKE OG OPTISKE PRODUKTER

30 PRODUKSJON AV KONTOR- OG DATAMASKINER

30.0 Produksjon av kontor- og datamaskiner 300

30.01 Produksjon av kontormaskiner 3000x

30.02 Produksjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr 3000x

31 PRODUKSJON AV ANDRE ELEKTRISKE MASKINER OG 
APPARATER

31.1 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 311

31.10 Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer 3110

31.2 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og 
paneler 

312

31.20 Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler 3120

31.3 Produksjon av isolert ledning og kabel 313

31.30 Produksjon av isolert ledning og kabel 3130
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31.4 Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og batterier 314

31.40 Produksjon av akkumulatorer, tørrelementer og batterier 3140

31.5 Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper 315

31.50 Produksjon av belysningsutstyr og elektriske lamper 3150

31.6 Produksjon av annet elektrisk utstyr 319

31.61 Produksjon av elektrisk utstyr til motorer og kjøretøyer 3190x

31.62 Produksjon av elektrisk utstyr ellers 3190x

32 PRODUKSJON AV RADIO-, FJERNSYNS- OG ANNET 
KOMMUNIKASJONSUTSTYR

32.1 Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter 321

32.10 Produksjon av elektronrør og andre elektroniske komponenter 3210

32.2 Produksjon av radio- og fjernsynssendere og apparater til 
linjetelefoni og –telegrafi

322

32.20 Produksjon av radio- og fjernsynssendere og apparater til linjetelefoni 
og –telegrafi

3220

32.3 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og apparater og 
utstyr til opptak og gjengivelse av lyd og bilde, samt tilhørende 
varer

323

32.30 Produksjon av radio- og fjernsynsmottakere og apparater og utstyr til 
opptak og gjengivelse av lyd og bilde, samt tilhørende varer

3230

33 PRODUKSJON AV MEDISINSKE INSTRUMENTER, 
PRESISJONSINSTRUMENTER, OPTISKE INSTRUMENTER, 
KLOKKER OG UR

33.1 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske 
artikler

331x

33.10 Produksjon av medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler 3311

33.2 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyringsanlegg

331x

33.20 Produksjon av måle- og kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyringsanlegg

3312

33.3 Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg 331x 

33.30 Produksjon av industrielle prosesstyringsanlegg 3313

33.4 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr 332

33.40 Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr 3320

33.5 Produksjon av klokker og ur 333

33.50 Produksjon av klokker og ur 3330
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NÆRINGSOMRÅDE DM PRODUKSJON AV TRANSPORTMIDLER

34 PRODUKSJON AV MOTORVOGNER, TILHENGERE OG 
DELER 

34.1 Produksjon av motorvogner 341

34.10 Produksjon av motorvogner 3410

34.2 Produksjon av karosserier og tilhengere 342

34.20 Produksjon av karosserier og tilhengere 3420

34.3 Produksjon av deler og utstyr til motorvogner og motorer 343

34.30 Produksjon av deler og utstyr til motorvogner og motorer 3430

35 PRODUKSJON AV ANDRE TRANSPORTMIDLER

35.1 Bygging og reparasjon av skip og båter 351

35.11 Bygging og reparasjon av skip 3511

35.12 Bygging og reparasjon av fritidsbåter 3512

35.2 Produksjon og reparasjon av lokomotiver og annet rullende 
materiell til jernbane og sporvei

352

35.20 Produksjon og reparasjon av lokomotiver og annet rullende materiell 
til jernbane og sporvei

3520

35.3 Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og romfartøyer 353

35.30 Produksjon og reparasjon av luftfartøyer og romfartøyer 3530

35.4 Produksjon av motorsykler og sykler 359x 

35.41 Produksjon av motorsykler 3591

35.42 Produksjon av sykler 3592x

35.43 Produksjon av invalidevogner 3592x

35.5 Produksjon av transportmidler ellers 359x 

35.50 Produksjon av transportmidler ellers 3599

NÆRINGSOMRÅDE DN ANNEN INDUSTRIPRODUKSJON

36 PRODUKSJON AV MØBLER. ANNEN 
INDUSTRIPRODUKSJON

36.1 Produksjon av møbler 361

36.11 Produksjon av sittemøbler 3610x

36.12 Produksjon av andre møbler for kontor og butikk 3610x

36.13 Produksjon av andre kjøkkenmøbler 3610x

36.14 Produksjon av møbler ellers 3610x

36.15 Produksjon av madrasser 3610x
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36.2 Preging av mynter og medaljer. Produksjon av smykker og varer 
av edle metaller, edelstener og halvedelstener

369x 

36.21 Preging av mynter  og medaljer 3691x

36.22 Produksjon av smykker og varer av edle metaller, edelstener og 
halvedelstener

3691x

36.3 Produksjon av musikkinstrumenter 369x 

36.30 Produksjon av musikkinstrumenter 3692

36.4 Produksjon av sportsartikler 369x 

36.40 Produksjon av sportsartikler 3693

36.5 Produksjon av spill og leker 369x 

36.50 Produksjon av spill og leker 3694

36.6 Industriproduksjon ellers 369x 

36.61 Produksjon av bijouterivarer 3699x

36.62 Produksjon av koster og børster 3699x

36.63 Industriproduksjon ikke nevnt annet sted 3699x

37 GJENVINNING

37.1 Gjenvinning av metallholdig avfall og skrap 371

37.10 Gjenvinning av metallholdig avfall og skrap 3710

37.2 Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall og skrap 372

37.20 Gjenvinning av ikke-metallholdig avfall og skrap 3720

NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE E

KRAFT- OG VANNFORSYNING

40 ELEKTRISITETS-, GASS-, DAMP- OG 
VARMTVANNSFORSYNING

40.1 Produksjon og distribusjon av elektrisitet 401

40.11 Produksjon av elektrisitet 4010x

40.12 Overføring av elektrisitet 4010x

40.13 Distribusjon av og handel med elektrisitet 4010x

40.2 Produksjon og distribusjon av gass gjennom ledningsnett 402

40.21 Produksjon av gass 4020x

40.22 Distribusjon av og handel med gass gjennom ledningsnett 4020x
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40.3 Damp- og varmtvannsforsyning 403

40.30 Damp- og varmtvannsforsyning 4030

41 OPPSAMLING, RENSING OG DISTRIBUSJON AV VANN

41.0 Oppsamling, rensing og distribusjon av vann 410

41.00 Oppsamling, rensing og distribusjon av vann 4100

NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE F

BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

45 BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET

45.1 Grunnarbeid 451

45.11 Riving av bygninger og flytting av masse 4510x

45.12 Prøveboring 4510x

45.2 Annen bygge- og anleggsvirksomhet 452

45.21 Oppføring av bygninger og andre konstruksjoner 4520x

45.22 Takarbeid 4520x

45.23 Bygging av veier, flyplasser og idrettsanlegg 4520x

45.24 Bygging av havne- og damanlegg 4520x

45.25 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 4520x

45.3 Bygginstallasjon 453

45.31 Elektrisk installasjonsarbeid 4530x

45.32 Isolasjonsarbeid 4530x

45.33 VVS-arbeid 4530x

45.34 Annen bygginstallasjon 4530x

45.4 Ferdiggjøring av bygninger og konstruksjoner 454

45.41 Stukkatørarbeid og pussing 4540x

45.42 Snekkerarbeid 4540x

45.43 Gulvlegging og tapetsering 4540x

45.44 Maler- og glassarbeid 4540x

45.45 Annen ferdiggjøring av bygninger 4540x

45.5 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell 455

45.50 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell 4550
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NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE G

VAREHANDEL. REPARASJON AV MOTORVOGNER, 
HUSHOLDNINGSVARER OG VARER TIL PERSONLIG 
BRUK

50 HANDEL MED, VEDLIKEHOLD OG REPARASJON AV 
MOTORVOGNER. DETALJHANDEL MED DRIVSTOFF TIL 
MOTORVOGNER

50.1 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler 501

50.10 Handel med motorvogner, unntatt motorsykler 5010

50.2 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 502

50.20 Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler 5020

50.3 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler

503

50.30 Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler 5030

50.4 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og 
reparasjon av motorsykler

504

50.40 Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon 
av motorsykler

5040

50.5 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 505

50.50 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner 5050

51 AGENTUR- OG ENGROSHANDEL, UNNTATT MED 
MOTORVOGNER

51.1 Agenturhandel 511

51.11 Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og 
innsatsvarer

5110x

51.12 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og 
industrikjemikalier

5110x

51.13 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer 5110x

51.14 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og 
luftfartøyer

5110x

51.15 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer 5110x

51.16 Agenturhandel med tekstiler, klær, skotøy og lærvarer 5110x

51.17 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler 5110x

51.18 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers 5110x

51.19 Agenturhandel med bredt vareutvalg 5110x
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51.2 Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr 512x 

51.21 Engroshandel med korn, såvarer og fôr 5121x

51.22 Engroshandel med blomster og planter 5121x

51.23 Engroshandel med levende dyr 5121x

51.24 Engroshandel med huder, skinn og lær 5121x

51.25 Engroshandel med råtobakk 5121x

51.3 Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler 512x 

51.31 Engroshandel med frukt og grønnsaker 5122x

51.32 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer 5122x

51.33 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett 5122x

51.34 Engroshandel med drikkevarer 5122x

51.35 Engroshandel med tobakksvarer 5122x

51.36 Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer 5122x

51.37 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder 5122x

51.38 Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk og skalldyr 5122x

51.39 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler 5122x

51.4 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk

513

51.41 Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer 5131x

51.42 Engroshandel med klær og skotøy 5131x

51.43 Engroshandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, 
plater og kassetter

5139x

51.44 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og rengjøringsmidler 5139x

51.45 Engroshandel med parfyme og kosmetikk 5139x

51.46 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer 5139x

51.47 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk 
ellers

5139x

51.5 Engroshandel med innsatsvarer, unntatt jordbruksvarer. Avfall 
og skrap

514

51.51 Engroshandel med drivstoff og brensel 5141
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51.52 Engroshandel med metaller og metallholdig malm 5142

51.53 Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr 5143x

51.54 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr 5143x

51.55 Engroshandel med kjemiske produkter 5149x

51.56 Engroshandel med innsatsvarer ellers 5149x

51.57 Engroshandel med avfall og skrap 5149x

51.8 Engroshandel med maskiner og utstyr 515

51.81 Engroshandel med maskinverktøy 5159x

51.82 Engroshandel med maskiner og utstyr til bygge- og 
anleggsvirksomhet

5159x

51.83 Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon 5159x

51.84 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt 
programvare

5151

51.85 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers 5159x

51.86 Engroshandel med elektroniske komponenter 5152

51.87 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri, handel, transport 
og tjenesteyting ellers

5159x

51.88 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk 5159x

51.9 Engroshandel ikke nevnt annet sted 519

51.90 Engroshandel ikke nevnt annet sted 5190

52 DETALJHANDEL, UNNTATT MED MOTORVOGNER. 
REPARASJON AV HUSHOLDNINGSVARER OG VARER TIL 
PERSONLIG BRUK

52.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 521

52.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og 
nytelsesmidler

5211

52.12 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers 5219

52.2 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i 
spesialforretninger

522

52.21 Butikkhandel med frukt og grønnsaker 5220x

52.22 Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer 5220x
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52.23 Butikkhandel med fisk og skalldyr 5220x

52.24 Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer 5220x

52.25 Butikkhandel med drikkevarer 5220x

52.26 Butikkhandel med tobakksvarer 5220x

52.27 Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers 5220x

52.3 Butikkhandel med apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og 
toalettartikler

523x 

52.31 Butikkhandel med apotekvarer 5231x

52.32 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler 5231x

52.33 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler 5231x

52.4 Annen butikkhandel med nye varer i spesialforretninger 523x 

52.41 Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer 5232x

52.42 Butikkhandel med klær 5232x

52.43 Butikkhandel med skotøy og lærvarer 5232x

52.44 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og husholdningsartikler 5233x

52.45 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, 
plater, kassetter og musikkinstrumenter

5233x

52.46 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass 5234

52.47 Butikkhandel med bøker, aviser og papirvarer 5239x

52.48 Annen butikkhandel i spesialforretninger 5239x

52.5 Butikkhandel med brukte varer 524

52.50 Butikkhandel med brukte varer 5240

52.6 Detaljhandel utenom butikk 525

52.61 Postordrehandel 5251

52.62 Torghandel 5252

52.63 Detaljhandel utenom butikk ellers 5259

52.7 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 526

52.71 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer 5260x

52.72 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og fjernsyn 5260x

52.73 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer 5260x

52.74 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers 5260x
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NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE H

HOTELL- OG RESTAURANTVIRKSOMHET

55 HOTELL- OG RESTAURANTVIRKSOMHET

55.1 Hotellvirksomhet 551x 

55.10 Hotellvirksomhet 5510x

55.2 Annen overnatting 551x 

55.21 Drift av vandrerhjem og turisthytter 5510x

55.22 Drift av campingplasser 5510x

55.23 Overnatting ellers 5510x

55.3 Restaurantvirksomhet 552x 

55.30 Restaurantvirksomhet 5520x

55.4 Drift av barer 552x 

55.40 Drift av barer 5520x

55.5 Kantine- og cateringvirksomhet 552x 

55.51 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet 5520x

55.52 Cateringvirksomhet 5520x

NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE I

TRANSPORT, LAGRING OG KOMMUNIKASJON

60 LANDTRANSPORT OG RØRTRANSPORT

60.1 Jernbanetransport 601

60.10 Jernbanetransport 6010

60.2 Annen landtransport 602

60.21 Transport med rutebil, sporvei og forstadsbane 6021

60.22 Drosjebiltransport 6022x

60.23 Landtransport med passasjerer ellers 6022x

60.24 Godstransport på vei 6023

60.3 Rørtransport 603

60.30 Rørtransport 6030

61 SJØTRANSPORT

61.1 Sjøfart og kysttrafikk 611

61.10 Sjøfart og kysttrafikk 6110

61.2 Transport på elver og innsjøer 612

61.20 Transport på elver og innsjøer 6120
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62 LUFTTRANSPORT

62.1 Ruteflyging 621

62.10 Ruteflyging 6210

62.2 Annen flyging 622x 

62.20 Annen flyging 6220x

62.3 Romfart 622x 

62.30 Romfart 6220x

63 TJENESTER TILKNYTTET TRANSPORT OG 
REISEBYRÅVIRKSOMHET

63.1 Lasting, lossing og lagring 630x 

63.11 Lasting og lossing 6301

63.12 Lagring 6302

63.2 Andre tjenester tilknyttet transport 630x 

63.21 Andre tjenester tilknyttet landtransport 6303x

63.22 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport 6303x

63.23 Andre tjenester tilknyttet lufttransport 6303x

63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet 630x 

63.30 Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet 6304

63.4 Annen transportformidling 630x 

63.40 Annen transportformidling 6309

64 POST OG TELEKOMMUNIKASJONER

64.1 Post- og distribusjonsvirksomhet 641

64.11 Posttjenester 6411

64.12 Budtjenester ellers 6412

64.2 Telekommunikasjoner 642

64.20 Telekommunikasjoner 6420

NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE J

FINANSIELL TJENESTEYTING OG FORSIKRING

65 FINANSIELL TJENESTEYTING, UNNTATT FORSIKRING OG 
PENSJONSKASSER

65.1 Bankvirksomhet 651

65.11 Sentralbankvirksomhet 6511

65.12 Bankvirksomhet ellers 6519
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65.2 Annen finansiell tjenesteyting, unntatt forsikring og 
pensjonskasser

659

65.21 Finansiell leasing 6591

65.22 Annen kredittgiving 6592

65.23 Finansiell tjenesteyting ellers 6599

66 FORSIKRING OG PENSJONSKASSER, UNNTATT 
TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG 
FORVALTNING

66.0 Forsikring og pensjonskasser, unntatt trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning

660

66.01 Livsforsikring 6601

66.02 Pensjonskasser 6602

66.03 Skadeforsikring 6603

67 HJELPEVIRKSOMHET FOR FINANSIELL TJENESTEYTING

67.1 Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting, unntatt forsikring 
og pensjonskasser

671

67.11 Administrasjon av finansmarkeder 6711

67.12 Fonds- og aksjemekling og fondsforvaltning 6712

67.13 Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting ellers 6719

67.2 Hjelpevirksomhet for forsikring og pensjonskasser 672

67.20 Hjelpevirksomhet for forsikring og pensjonskasser 6720

NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE K

EIENDOMSDRIFT, UTLEIEVIRKSOMHET OG 
FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING

70 OMSETNING OG DRIFT AV FAST EIENDOM

70.1 Omsetning og drift av egen fast eiendom 701x 

70.11 Utvikling og salg av egen fast eiendom 7010x

70.12 Kjøp og salg av egen fast eiendom 7010x

70.2 Utleie av egen fast eiendom 701x 

70.20 Utleie av egen fast eiendom 7010x

70.3 Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag 702

70.31 Eiendomsmekling 7020x

70.32 Eiendomsforvaltning 7020x

71 UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR UTEN PERSONELL. 
UTLEIE AV HUSHOLDNINGSVARER OG VARER TIL 
PERSONLIG BRUK

71.1 Bilutleie 711x 

71.10 Bilutleie 7111x
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71.2 Utleie av annet transportmateriell 711x 

71.21 Utleie av annet landtransportmateriell 7111x

71.22 Utleie av sjøtransportmateriell 7112

71.23 Utleie av lufttransportmateriell 7113

71.3 Utleie av andre maskiner og annet utstyr 712

71.31 Utleie av landbruksmaskiner 7121

71.32 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner 7122

71.33 Utleie av kontor- og datamaskiner 7123

71.34 Utleie av maskiner og utstyr ellers 7129

71.4 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 713

71.40 Utleie av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 7130

72 DATABEHANDLINGSVIRKSOMHET

72.1 Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare 721

72.10 Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare 7210

72.2 Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare 722

72.21 Utvikling av standard programvare 7221

72.22 Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare ellers 7229

72.3 Databehandling 723

72.30 Databehandling 7230

72.4 Drift av databaser 724

72.40 Drift av databaser 7240

72.5 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og datamaskiner 725

72.50 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og datamaskiner 7250

72.6 Annen databehandlingsvirksomhet 729

72.60 Annen databehandlingsvirksomhet 7290

73 FORSKNING OG UTVIKLINGSARBEID

73.1 Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk 731

73.10 Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk 7310
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73.2 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og 
humanistiske fag

732

73.20 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og 
humanistiske fag

7320

74 ANNEN FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING

74.1 Juridisk, administrativ og organisasjonsteknisk tjenesteyting og 
revisjon

741

74.11 Juridisk tjenesteyting 7411

74.12 Regnskap, revisjon og skatterådgiving 7412

74.13 Markeds- og opinionsundersøkelser 7413

74.14 Bedriftsrådgiving 7414x

74.15 Ikke-finansielle holdingselskaper 7414x

74.2 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 742x 

74.20 Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet 7421

74.3 Teknisk prøving og analyse 742x 

74.30 Teknisk prøving og analyse 7422

74.4 Annonse- og reklamevirksomhet 743

74.40 Annonse- og reklamevirksomhet 7430

74.5 Formidling og utleie av arbeidskraft 749x 

74.50 Formidling og utleie av arbeidskraft 7491

74.6 Etterforsking og vakttjenester 749x 

74.60 Etterforsking og vakttjenester 7492

74.7 Rengjøringsvirksomhet 749x 

74.70 Rengjøringsvirksomhet 7493

74.8 Annen forretningsmessig tjenesteyting 749x 

74.81 Fotografvirksomhet 7494

74.82 Pakkevirksomhet 7495

74.85 Kontorservice og oversettingsvirksomhet 7499x

74.86 Callsentervirksomhet 7499x

74.87 Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted 7499x
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NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE L

OFFENTLIG ADMINISTRASJON, FORSVAR OG 
TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG FORVALTNING

75 OFFENTLIG ADMINISTRASJON, FORSVAR OG 
TRYGDEORDNINGER UNDERLAGT OFFENTLIG 
FORVALTNING

75.1 Offentlig administrasjon, unntatt utenriks- og sikkerhetssaker og 
trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

751

75.11 Generell (overordnet) offentlig administrasjon og 
økonomiforvaltning

7511

75.12 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet 
undervisning, kirke, kultur og miljøvern

7512

75.13 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og 
arbeidsmarked

7513

75.14 Hjelpetjenester for offentlig administrasjon 7514

75.2 Offentlig administrasjon tilknyttet utenriks- og sikkerhetssaker 752

75.21 Utenrikssaker 7521

75.22 Forsvar 7522

75.23 Retts- og fengselsvesen 7523x

75.24 Politi- og påtalemyndighet 7523x

75.25 Brannvern 7523x

75.3 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 753

75.30 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 7530

NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE M

UNDERVISNING

80 UNDERVISNING

80.1 Førskole- og grunnskoleundervisning 801

80.10 Førskole- og grunnskoleundervisning 8010

80.2 Undervisning på videregående skoles nivå 802

80.21 Undervisning i allmennfag 8021

80.22 Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag 8022

80.3 Undervisning på universitets- og høgskolenivå 803

80.30 Undervisning på universitets- og høgskolenivå 8030

80.4 Voksenopplæring og annen undervisning 809

80.41 Trafikkskoleundervisning 8090x

80.42 Voksenopplæring og annen undervisning 8090x
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NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE N

HELSE- OG SOSIALTJENESTER

85 HELSE- OG SOSIALTJENESTER 

85.1 Helsetjenester 851

85.11 Sykehustjenester 8511

85.12 Legetjenester 8512x

85.13 Tannhelsetjenester 8512x

85.14 Andre helsetjenester 8519

85.2 Veterinærtjenester 852

85.20 Veterinærtjenester 8520

85.3 Sosial- og omsorgstjenester 853

85.31 Sosialtjenester i institusjon 8531

85.32 Sosialtjenester utenfor institusjon 8532

NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE O

ANDRE SOSIALTJENESTER OG PERSONLIGE TJENESTER 

90 AVLØPS- OG RENOVASJONSVIRKSOMHET

90.0 Avløps- og renovasjonsvirksomhet 900

90.01 Oppsamling og behandling av avløpsvann 9000x

90.02 Innsamling og håndtering av annet avfall 9000x

90.03 Ytre renhold, miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet 9000x

91 INTERESSEORGANISASJONER IKKE NEVNT ANNET STED

91.1 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og 
yrkessammenslutninger

911

91.11 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner 9111

91.12 Yrkessammenslutninger 9112

91.2 Arbeidstakerorganisasjoner 912

91.20 Arbeidstakerorganisasjoner 9120

91.3 Andre interesseorganisasjoner 919

91.31 Religiøse organisasjoner 9191

91.32 Partipolitiske organisasjoner 9192

91.33 Interesseorganisasjoner ellers 9199
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92 FRITIDSVIRKSOMHET, KULTURELL TJENESTEYTING OG 
SPORT

92.1 Film og video 921x 

92.11 Film- og videoproduksjon 9211x

92.12 Distribusjon av film og video 9211x

92.13 Filmframvisning 9212

92.2 Radio og fjernsyn 921x 

92.20 Radio og fjernsyn 9213

92.3 Annen underholdningsvirksomhet 921x 

92.31 Selvstendig kunstnerisk virksomhet 9214x

92.32 Drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk virksomhet 9214x

92.33 Drift av fornøyelsesetablissementer 9219x

92.34 Underholdningsvirksomhet ellers 9219x

92.4 Nyhetsbyråer 922

92.40 Nyhetsbyråer 9220

92.5 Drift av biblioteker, arkiver, museer og andre 
kulturetablissementer

923

92.51 Drift av biblioteker og arkiver 9231

92.52 Drift av museer og vern av historiske steder og bygninger 9232

92.53 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater 9233

92.6 Sport og idrett 924x 

92.61 Drift av idrettsanlegg 9241x

92.62 Sport og idrett ellers 9241x

92.7 Annen fritidsvirksomhet 924x 

92.71 Lotteri og totalisatorspill 9249x

92.72 Fritidsvirksomhet ellers 9249x

93 ANNEN PERSONLIG TJENESTEYTING

93.0 Annen personlig tjenesteyting 930

93.01 Vaskeri- og renserivirksomhet 9301

93.02 Frisering og annen skjønnhetspleie 9302

93.03 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier 9303

93.04 Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet 9309x

93.05 Personlig tjenesteyting ellers 9309x
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NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE P

LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNINGER

95 LØNNET ARBEID I PRIVATE HUSHOLDNINGER

95.0 Lønnet arbeid i private husholdninger 950

95.00 Lønnet arbeid i private husholdninger 9500

96 PRIVATE HUSHOLDNINGERS PRODUKSJON AV DIVERSE 
VARER TIL EGET BRUK

96.0 Private husholdningers produksjon av diverse varer til eget 
bruk

960

96.00 Private husholdningers produksjon av diverse varer til eget bruk 9600

97 PRIVATE HUSHOLDNINGERS PRODUKSJON AV DIVERSE 
TJENESTER TIL EGET BRUK

97.0 Private husholdningers produksjon av diverse tjenester til eget 
bruk

970

97.00 Private husholdningers produksjon av diverse tjenester til eget bruk 9700

NÆRINGSHOVED-
OMRÅDE Q

INTERNASJONALE ORGANER OG ORGANISASJONER

99 INTERNASJONALE ORGANER OG ORGANISASJONER

99.0 Internasjonale organer og organisasjoner 990

99.00 Internasjonale organer og organisasjoner 9900»
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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 204/2002 

av 19. desember 2001

om endring av rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 om den statistiske produktgruppering etter næring (CPA) 
innen Det europeiske økonomiske fellesskap(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 3696/93 av 
29. oktober 1993 om den statistiske produktgruppering etter 
næring (CPA) innen Det europeiske økonomiske fellesskap(1), 
sist endret ved kommisjonsforordning (EF) nr. 1232/98(2), 
særlig artikkel 5 bokstav b) og artikkel 6, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved forordning (EØF) nr. 3696/93 ble det opprettet en 
statistisk produktgruppering etter næring, heretter kalt 
CPA, for å dekke Fellesskapets statistikkbehov.

2) Ajourføringen av standarden for næringsgruppering 
(kjent som NACE Rev. 1) i Fellesskapet har gjort det 
nødvendig å foreta endringer i CPA.

3) Endringene som ble foretatt i det harmoniserte system 
og i den kombinerte nomenklatur (HS/KN) i henhold til 
kommisjonsforordning (EF) nr. 2031/2001 av 6. august 
2001 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) 
nr. 2658/87 om toll- og statistikknomenklaturen og om 
den felles tolltariff(3) har gjort det nødvendig å foreta 
endringer i CPA for å tilpasse og presisere tekstene.

4) Det er nødvendig å endre CPA, beholde det 
internasjonalt integrerte systemet og oppnå tilnærming 
på verdensplan.

5) Forordning (EØF) nr. 3696/93 bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for det statistiske program —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Vedlegget til forordning (EØF) nr. 3696/93 erstattes med 
vedlegget til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Denne forordning får anvendelse fra 1. januar 2003.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 36 av 6.2.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2002 av 12. juli 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til De 
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 23.

(1)    EFT L 342 av 31.12.1993, s. 1.
(2)    EFT L 177 av 22.6.1998, s. 1.
(3)    EFT L 279 av 23.10.2001, s. 1.

2003/EØS/49/32
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 19. desember 2001.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

CPA 2002 — NO

STRUKTUR

NÆRINGSHOVED- PRODUKTER FRA JORD-
BRUK OG SKOGBRUK

NÆRING 01 PRODUKTER FRA JORD-
BRUK OG TJENESTER 
TILKNYTTET JORDBRUK, 
JAKT OG VILTSTELL

Næringshovedgruppe 01.1 Jordbruks- og hagebruks-

vekster(1)

Næringsgruppe 01.11 Jordbruksvekster i.e.n.(2)

01.11.1 Korn

01.11.11 Durumhvete 1001.1

01.11.12 Vanlig hvete og blandingskorn 1001.9

01.11.13 Mais 1005

01.11.14 Ris, uavskallet 1006.1

01.11.15 Bygg 1003

01.11.16 Rug og havre 1002 + 1004

01.11.17 Korn ellers 1007 + 1008

01.11.2 Poteter, tørkede belgfrukter, spiselige røtter og rotknoller

01.11.21 Poteter 0701

01.11.22 Tørkede belgfrukter, avskallede 0713

01.11.23 Spiselige røtter og rotknoller med høyt stivelses- eller 
inulininnhold

0714

01.11.3 Oljeholdige frø og frukter

01.11.31 Soyabønner 1201

01.11.32 Jordnøtter 1202

01.11.33 Solsikke-, sesam-, saflor-, rybs-, raps- og sennepsfrø 1205 + 1206 + 1207[.4 - 

.6]

01.11.34 Bomullsfrø 1207.2

01.11.35 Oljeholdige frø og frukter i.e.n. 1203 + 1204 + 1207[.1 + 

.3 + .9]

OMRÅDE A

(1)    De produktene som er karakteristiske for enhetene under «kombinert husdyrhold og planteproduksjon» (næringsgruppe 01.30 i 
NACE Rev. 1), er oppført under henholdsvis 01.1 og 01.2.

(2)    i.e.n. = ikke ellers nevnt
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01.11.4 Råtobakk

01.11.40 Råtobakk 2401[.1 + .2]

01.11.5 Sukkerbeter, sukkerrør

01.11.51 Sukkerbeter 1212.91

01.11.52 Sukkerrør 1212.99ex

01.11.6 Halm- og fôrproduksjon

01.11.60 Halm- og fôrproduksjon 1213 + 1214.9

01.11.7 Ubearbeidede planteprodukter brukt i tekstiler

01.11.71 Bomull 5201

01.11.72 Jute og andre tekstilfibrer av bast, unntatt lin, hamp og rami 5303.1

01.11.73 Lin og hamp, sisal og andre tekstilfibrer, ubearbeidede 5301.1 + 5302.1 + 5304.1 + 
5305[.11 + .21 + .9]

01.11.8 Naturgummi

01.11.80 Naturgummi 4001[.1 + .2]

01.11.9 Planter til framstilling av parfymepreparater, farmasøytiske 
preparater og lignende; sukkerbetefrø, frø av fôrplanter; 
andre ubearbeidede planteprodukter

01.11.91 Planter brukt hovedsakelig til framstilling av 
parfymepreparater, farmasøytiske preparater, insekt- og 
soppbekjempende midler eller lignende

1211[.1-.4 + .90(.1 + .3 + 
.99ex)]

01.11.92 Sukkerbetefrø og frø av fôrplanter 1209[.10 + .2]

01.11.93 Ubearbeidede planteprodukter ellers 1210 + 1212.99ex

Næringsgruppe 01.12 Hagebruksvekster

01.12.1 Andre grønnsaker, friske eller kjølte

01.12.11 Rot- og knollvekster 0703 + 0706

01.12.12 Fruktgrønnsaker 0702 + 0707 + 0708 + 
0807.1

01.12.13 Andre grønnsaker i.e.n. 0704 + 0705 + 0709[.1 - .7 
+ .90.1 + .2 + .4 - .9]

01.12.2 Levende planter; avskårne blomster og blomsterknopper; 
blomsterfrø og fruktfrø; grønnsaksfrø 

01.12.21 Levende planter; løker, rotknoller og røtter; stiklinger og 
podekvister; mycelium

0601 + 0602

01.12.22 Avskårne blomster og blomsterknopper 0603

01.12.23 Blomsterfrø og fruktfrø 1209[.3 + .99]

01.12.24 Grønnsaksfrø 1209.91
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Næringsgruppe 01.13 Frukt, bær og krydderurter 

01.13.1 Druer

01.13.11 Spisedruer 0806.10[.2 - .6]

01.13.12 Andre druer, friske 0806.10.9

01.13.2 Andre frukter og nøtter

01.13.21 Dadler, fikener, bananer, kokosnøtter, paranøtter, 
akajounøtter, ananas, avokado, mango, guava

0801 + 0803 + 0804

01.13.22 Sitrusfrukter 0805

01.13.23 Andre frukter, johannesbrød 0807.2 + 0808 – 0810 + 
1212.1

01.13.24 Oliven og andre nøtter 0709.90.3 + 0802

01.13.3 Vekster til framstilling av drikkevarer

01.13.31 Kaffe, ubrent, koffeinholdig 0901.11

01.13.32 Grønn te (ugjæret), svart te (gjæret) og delvis gjæret te, i 
pakninger med nettovekt på minst 3 kg

0902[.2 + .4]

01.13.33 Maté 0903

01.13.34 Kakaobønner 1801

01.13.4 Krydder, ubearbeidet

01.13.40 Krydder, ubearbeidet (0904 - 0910)ex

Næringshovedgruppe 01.2 Levende dyr og animalske 
produkter(1)

Næringsgruppe 01.21 Storfe, levende, og storfe-
produkter

01.21.1 Storfe, levende

01.21.11 Storfe, levende, unntatt kalver 0102[.1 + .90(.5 - .9)]

01.21.12 Kalver 0102.90[.0 - .4]

01.21.2 Rå melk fra storfe

01.21.20 Rå melk fra storfe 0401.2ex

01.21.3 Sæd av storfe

01.21.30 Sæd av storfe 0511.1

(1)    HS/CN: 8542.12
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Næringsgruppe 01.22 Sauer, geiter, hester, esler, 
muldyr og mulesler, levende, 
samt produkter fra disse 

01.22.1 Sauer, geiter, hester, esler, muldyr og mulesler, levende

01.22.11 Sauer, levende 0104.1

01.22.12 Geiter, levende 0104.2

01.22.13 Hester, esler, muldyr og mulesler, levende 0101

01.22.2 Rå melk fra sauer og geiter

01.22.21 Rå melk fra sauer 0401.2ex

01.22.22 Rå melk fra geiter 0401.2ex

01.22.3 Ull og dyrehår

01.22.31 Klippet ull, råull, herunder ryggvasket klippet ull 5101.11

01.22.32 Fine eller grove dyrehår (herunder hestehår), ikke kardet 
eller kjemmet

0503 + 5102

Næringsgruppe 01.23 Svin, levende

01.23.1 Svin, levende

01.23.10 Svin, levende 0103

Næringsgruppe 01.24 Fjørfe, levende, og egg 

01.24.1 Fjørfe, levende

01.24.10 Fjørfe, levende 0105

01.24.2 Egg, med skall

01.24.20 Egg, med skall 0407

Næringsgruppe 01.25 Andre dyr, levende, og 

produkter fra disse

01.25.1 Andre levende dyr

01.25.10 Andre levende dyr 0106

01.25.2 Andre animalske produkter

01.25.21 Naturlig honning 0409

01.25.22 Snegler, levende, ferske, kjølte, fryste, tørkede, saltede eller 
i saltlake unntatt sjøsnegler; froskelår, ferske, kjølte eller 
fryste

0208.2 + 0307.6

01.25.23 Spiselige produkter av animalsk opprinnelse i.e.n. 0410

01.25.24 Silkekokonger anvendelige til avhesping 5001

01.25.25 Insektsvoks og spermasett 1521.9

01.25.3 Rå pelsskinn

01.25.31 Rå pelsskinn, unntatt av lam 4301[.1 + .6-.9]

01.25.32 Rå pelsskinn av lam 4301.3

01.25.33 Rå skinn av andre dyr i.e.n. (ferske eller preserverte, men 
ikke ytterligere beredte)

4103[.2 - .9]
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Næringshovedgruppe 01.4 Tjenester tilknyttet jord-
bruk og husdyrhold, unn-
tatt veterinærtjenester. Be-
plantning og vedlikehold av 
hager og parkanlegg

Næringsgruppe 01.41 Tjenester tilknyttet plante-
produksjon. Beplantning og 
vedlikehold av hager og 
parkanlegg

01.41.1 Tjenester tilknyttet planteproduksjon. Beplantning og 
vedlikehold av hager og parkanlegg

01.41.11 Tjenester tilknyttet jordbruksproduksjon

01.41.12 Beplantning og vedlikehold av hager, parker og kirkegårder

Næringsgruppe 01.42 Tjenester tilknyttet husdyr-
hold

01.42.1 Tjenester tilknyttet husdyrhold

01.42.10 Tjenester tilknyttet husdyrhold

Næringshovedgruppe 01.5 Jakt, viltstell og tjenester 
tilknyttet jakt og viltstell

Næringsgruppe 01.50 Jakt, viltstell og tjenester 
tilknyttet jakt og viltstell

01.50.1 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell 

01.50.10 Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell

NÆRING 02 PRODUKTER FRA SKOG-
BRUK OG TJENESTER TIL-
KNYTTET SKOGBRUK

Næringshovedgruppe 02.0 Produkter fra skogbruk og 
tjenester tilknyttet skog-
bruk

Næringsgruppe 02.01 Ubehandlet tre; naturlige 
gummier; naturlig kork; 
andre skogbruksprodukter

02.01.1 Ubehandlet tre

02.01.11 Tømmer av bartrær 4403.2

02.01.12 Tømmer av lauvtrær 4403.9

02.01.13 Tømmer av tropiske tresorter 4403.4

02.01.14 Ved til brensel 4401.1

02.01.15 Annet ubehandlet tre (herunder kløyvde stokker og påler) 4404

02.01.2 Naturlige gummier

02.01.21 Balata, guttaperka, guayule, chicle og lignende naturlige 

gummier 

4001.3

02.01.22 Skjellakk, naturlige gummier, harpikser, gummiharpikser 

og balsamer

1301
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02.01.3 Naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidet

02.01.30 Naturlig kork, rå eller enkelt bearbeidet 4501.1

02.01.4 Andre skogbruksprodukter

02.01.41 Deler av planter, gress, mose og lav som brukes til pryd 0604

02.01.42 Vegetabilske materialer i.e.n. for fletting, stopping, polstring, 
farging eller garving; vegetabilske produkter i.e.n.

1401 – 1403 + 1404[.1 
+ .9]

02.01.5 Trær på rot

02.01.50 Trær på rot

02.01.6 Investeringsarbeid, skogkultur

02.01.60 Investeringsarbeid, skogkultur

Næringsgruppe 02.02 Tjenester tilknyttet skog bruk

02.02.1 Tjenester tilknyttet skogbruk

02.02.10 Tjenester tilknyttet skogbruk

NÆRINGSHOVED- FISK OG ANDRE 
F I S K E P R O D U K T E R ; 
TJENESTER TILKNYT-
TET FISKE

NÆRING 05 FISK OG ANDRE FISKE-
PRODUKTER; TJENESTER 
TILKNYTTET FISKE OG 
FANGST

Næringshovedgruppe 05.0 Fisk og andre fiske-
produkter; tjenester tilk-
nyttet fiske og fangst

Næringsgruppe 05.00 Fisk og andre fiskeprodukter; 
tjenester tilknyttet fiske og 
fangst

05.00.1 Fisk, levende, fersk eller kjølt

05.00.11 Fisk, levende 0301

05.00.12 Fisk, fersk eller kjølt 0302[.1 - .6]

05.00.2 Krepsdyr, ikke fryste; østers; andre virvelløse dyr som lever 
i vann, levende, ferske eller kjølte

05.00.21 Krepsdyr, ikke fryste 0306.2

05.00.22 Østers 0307.1

05.00.23 Andre bløtdyr eller skjell og virvelløse dyr som lever i vann, 
levende, ferske eller kjølte

0307[.21 + .31 + .41 + .51 
+ .91]

05.00.3 Sjøprodukter ellers 

05.00.31 Koraller og lignende produkter, skall av bløtdyr, krepsdyr 
eller pigghuder og ryggskall av blekksprut

0508

05.00.32 Naturlige svamper av animalsk opprinnelse 0509

05.00.33 Tang og andre alger, friske eller tørkede 1212.2

OMRÅDE B
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05.00.4 Perler

05.00.41 Naturperler, ubearbeidede 7101.1

05.00.42 Kulturperler, ubearbeidede 7101.21

05.00.5 Tjenester tilknyttet fiske og fangst

05.00.50 Tjenester tilknyttet fiske og fangst

05.00.6 Tjenester tilknyttet fiskeoppdrett

05.00.60 Tjenester tilknyttet fiskeoppdrett

NÆRINGSHOVED PRODUKTER FRA 
BERGVERKSDRIFT OG 
UTVINNING

NÆRINGSOMRÅDE CA STEINKULL OG BRUN-
KULL; TORV; RÅOLJE 
OG NATURGASS; URAN 
OG THORIUM

NÆRING 10 STEINKULL OG BRUN-
KULL; TORV

Næringshovedgruppe 10.1 Steinkull

Næringsgruppe 10.10 Steinkull

10.10.1 Steinkull

10.10.11 Steinkull, ikke agglomerert 2701.1

10.10.12 Briketter og lignende fast brensel framstilt av steinkull 2701.2

10.10.13 Tjenester tilknyttet utvinning av steinkull

Næringshovedgruppe 10.2 Brunkull

Næringsgruppe 10.20 Brunkull

10.20.1 Brunkull

10.20.10 Brunkull 2702

Næringshovedgruppe 10.3 Torv

Næringsgruppe 10.30 Torv

10.30.1 Torv

10.30.10 Torv 2703

OMRÅDE C
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NÆRING 11 RÅOLJE OG NATUR-

GASS, TJENESTER TILK-

NYTTET OLJE- OG GASS-

UTVINNING

Næringshovedgruppe 11.1 Råolje og naturgass

Næringsgruppe 11.10 Råolje og naturgass

11.10.1 Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, rå

11.10.10 Jordolje og oljer utvunnet av bituminøse mineraler, rå 2709

11.10.2 Naturgass, flytende eller i gassform

11.10.20 Naturgass, flytende eller i gassform 2711[.11 + .21]

11.10.3 Omdanning av naturgass til væske og ny omdanning til gass 
for transport

11.10.30 Omdanning av naturgass til væske og ny omdanning til gass 
for transport

11.10.4 Bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand

11.10.40 Bituminøs skifer eller oljeskifer samt tjæresand 2714.1

Næringshovedgruppe 11.2 Tjenester tilknyttet olje- og 
gassutvinning

Næringsgruppe 11.20 Tjenester tilknyttet olje- og 
gassutvinning

11.20.1 Tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning 

11.20.11 Boring tilknyttet olje- og gassutvinning

11.20.12 Montering, reparasjon og demontering av boretårn samt 
tjenester tilknyttet olje- og gassutvinning

NÆRING 12 URAN- OG THORIUM-
MALM

Næringshovedgruppe 12.0 Uran- og thoriummalm

Næringsgruppe 12.00 Uran- og thoriummalm

12.00.1 Uran- og thoriummalm

12.00.10 Uran- og thoriummalm 2612

NÆRINGSOMRÅDE CB ANNEN BERGVERKS-
DRIFT OG UTVINNING

NÆRING 13 METALLHOLDIG MALM

Næringshovedgruppe 13.1  Jernmalm

Næringsgruppe 13.10 Jernmalm

13.10.1 Jernmalm

13.10.10 Jernmalm 2601.1
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Næringshovedgruppe 13.2 Ikke-jernholdig malm, 
unntatt uran- og thorium-
malm

Næringsgruppe 13.20 Ikke-jernholdig malm, unntatt 
uran- og thoriummalm

13.20.1 Ikke-jernholdig malm, også konsentrert, unntatt uran- og 
thoriummalm, også konsentrert

13.20.11 Kobbermalm, også konsentrert 2603

13.20.12 Nikkelmalm, også konsentrert 2604

13.20.13 Aluminiummalm, også konsentrert 2606

13.20.14 Malm for utvinning av edle metaller, også konsentrert 2616

13.20.15 Blymalm, sinkmalm og tinnmalm, også konsentrert 2607 - 2609

13.20.16 Annen ikke-jernholdig malm, også konsentrert 2602 + 2605 + 2610 + 
2611 + 2613 – 2615 + 
2617

NÆRING 14 ANDRE PRODUKTER 
FRA BERGVERKSDRIFT 
ELLERS

Næringshovedgruppe 14.1 Stein

Næringsgruppe 14.11 Stein til bygge- eller 
anleggsvirksomhet

14.11.1 Stein til bygge- eller anleggsvirksomhet

14.11.11 Marmor og annen kalkholdig stein til bygge- eller 
anleggsvirksomhet

2515

14.11.12 Granitt, sandstein og annen stein til bygge- eller 
anleggsvirksomhet

2516

Næringsgruppe 14.12 Kalkstein, gips og kritt 

14.12.1 Kalkstein og gips

14.12.10 Kalkstein og gips 2520.1 + 2521

14.12.2 Kritt og dolomitt

14.12.20 Kritt og dolomitt 2509 + 2518

Næringsgruppe 14.13 Skifer

14.13.1 Skifer

14.13.10 Skifer 2514
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Næringshovedgruppe 14.2 Sand og leire

Næringsgruppe 14.21 Grus og sand

14.21.1 Grus og sand

14.21.11 Naturlig sand 2505

14.21.12 Korn, splinter og pulver; småstein, grus 2517[.1 + .4]

14.21.13 Makadam; tjæremakadam 2517[.2 + .3]

Næringsgruppe 14.22 Leire og kaolin 

14.22.1 Leire og kaolin

14.22.11 Kaolin og annen kaolinholdig leire 2507

14.22.12 Annen leire, andalusitt, cyanitt og sillimanitt; mulitt; 
chamotte- eller dinasjord

2508

Næringshovedgruppe 14.3 Kjemiske mineraler og 
gjødselsmineraler

Næringsgruppe 14.30 Kjemiske mineraler og 
gjødselsmineraler

14.30.1 Kjemiske mineraler og gjødselsmineraler

14.30.11 Naturlige kalsiumfosfater eller kalsiumaluminiumfosfater; 
karnalitt, sylvinitt og andre rå, naturlige kalisalter

2510 + 3104.1

14.30.12 Urøstet svovelkis; rå eller uraffinert svovel 2502 + 2503.00.1

14.30.13 Andre kjemiske mineraler 2511 + 2528 + 2529.2 + 
2530[.2 + .9]

Næringshovedgruppe 14.4 Saltt

Næringsgruppe 14.40 Salt

14.40.1 Salt og rent natriumklorid

14.40.10 Salt og rent natriumklorid 2501

Næringshovedgruppe 14.5 Andre produkter fra 
bryting og utvinning i.e.n.

Næringsgruppe 14.50 Andre produkter fra bryting 
og utvinning i.e.n. 

14.50.1 Naturlig bitumen og naturasfalt; asfaltitter og asfaltholdige 
bergarter

14.50.10 Naturlig bitumen og naturasfalt; asfaltitter og asfaltholdige 
bergarter

2714.9
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14.50.2 Edle og halvedle steiner; pimpstein; smergel; naturlige 
slipestoffer; andre mineraler i.e.n.

14.50.21 Edle og halvedle steiner (unntatt industridiamanter), 
ubearbeidede eller enkelt sagde eller grovslipte

7102[.1 + .31] + 7103.1

14.50.22 Industridiamanter; pimpstein; smergel; naturlig korund, 
naturlig granat og andre naturlige slipestoffer 

2513 + 7102.21

14.50.23 Andre mineraler i.e.n. 2504 + 2506 + 2512 + 
2519 + 2524 – 2526 + 
2529[.1 + .3] + 2530.1 + 
2621

NÆRINGSHOVED- BEARBEIDEDE VARER

NÆRINGSOMRÅDE DA NÆRINGS- OG NYTEL-
SESMIDLER

NÆRING 15 NÆRINGSMIDLER OG 
DRIKKEVARER

Næringshovedgruppe 15.1 Kjøtt og kjøttvarer

Næringsgruppe 15.11 Ferskt og konservert kjøtt, 
unntatt fjørfekjøtt

15.11.1 Kjøtt og spiselig slakteavfall av storfe, svin, geiter, hester, 
esler

15.11.11 Kjøtt av storfe, ferskt eller kjølt 0201

15.11.12 Kjøtt av storfe, fryst 0202

15.11.13 Kjøtt av svin, ferskt eller kjølt 0203.1

15.11.14 Kjøtt av svin, fryst 0203.2

15.11.15 Kjøtt av sau, ferskt eller kjølt 0204[.1 + .2]

15.11.16 Kjøtt av sau, fryst 0204[.3 + .4]

15.11.17 Kjøtt av geiter 0204.5

15.11.18 Kjøtt av hester, esler, muldyr eller mulesler 0205

15.11.19 Spiselig slakteavfall 0206

15.11.2 Plukket ull samt rå huder og skinn av storfe eller dyr av 
hestefamilien

15.11.21 Plukket ull 5101.19

15.11.24 Rå huder og skinn av storfe eller dyr av hestefamilien; hele 4101[.20 + .50]

15.11.25 Rå huder og skinn av storfe eller dyr av hestefamilien; 
andre

4101.90

15.11.26 Rå huder og skinn av sau og lam 4102

15.11.27 Rå huder og skinn av geiter eller kje 4103.1

OMRÅDE D
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15.11.3 Fett av storfe, sauer, geiter og svin

15.11.30 Fett av storfe, sauer, geiter og svin 0209.00[.11 - .30] + 
1501.00[.11 + .19] + 
1502

15.11.4 Rått slakteavfall, uspiselig 

15.11.40 Rått slakteavfall, uspiselig 0502 + 0504 + 0506 + 
0507 + 0510 + 0511.99

15.11.9 Industrielle tjenester for ferskt og konservert kjøtt, unntatt 
fjørfekjøtt

15.11.99 Industrielle tjenester for ferskt og konservert kjøtt, unntatt 
fjørfekjøtt

Næringsgruppe 15.12 Ferskt og konservert 
fjørfekjøtt 

15.12.1 Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjørfe

15.12.11 Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjørfe, ferskt eller kjølt 0207[.11 + .13 + .24 + .26 
+ .32 + .34 + .35]

15.12.12 Kjøtt og spiselig slakteavfall av fjørfe, fryst 0207[.12 + .14 + .25 + .27 
+ .33 + .36]

15.12.13 Annet kjøtt og spiselig slakteavfall, også kjøtt av kaniner, 
unntatt froskelår

0208[.1 + .3 - .9]

15.12.14 Fett av fjørfe 0209.00.90 + 1501.00.90

15.12.2 Fjør og skinn av fugler med fjør

15.12.20 Fjør og skinn av fugler med fjør 0505

15.12.9 Industrielle tjenester for ferskt og konservert fjørfekjøtt

15.12.99 Industrielle tjenester for ferskt og konservert fjørfekjøtt

Næringsgruppe 15.13 Kjøtt- og fjørfevarer 

15.13.1 Konserver og produkter av kjøtt, slakteavfall eller blod

15.13.11 Kjøtt og spiselig slakteavfall, saltet, i saltlake, tørket eller 
røykt; spiselig mel av kjøtt eller slakteavfall

0210

15.13.12 Annet tilberedt eller konservert kjøtt, slakteavfall eller blod; 
ekstrakter og safter av kjøtt, fisk og virvelløse dyr som lever 
i vann

1601 + 1602[.2 - .9] + 
1603

15.13.13 Mel og pelleter av kjøtt, uegnet til konsum; grakse 2301.1

15.13.9 Koking og annen tilberedning for framstilling av 
kjøttprodukter

15.13.90 Koking og annen tilberedning for framstilling av 
kjøttprodukter

15.13.99 Industrielle tjenester for kjøtt- og fjørfevarer
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Næringshovedgruppe 15.2 Fisk og fiskevarer, bearbei-
dede og konserverte

Næringsgruppe 15.20 Fisk og fiskevarer, bear-
beidede og konserverte

15.20.1 Fisk og fiskevarer, bearbeidede og konserverte 

15.20.11 Fiskefileter, annet fiskekjøtt og fiskelever og rogn, fersk 
eller kjølt

0302.7 + 0304.1

15.20.12 Fisk, fiskefileter, annet fiskekjøtt og fiskelever og rogn, 
fryst

0303 + 0304[.2 + .9]

15.20.13 Fisk, tørket, saltet eller i saltlake; røykt fisk; mel, pulver eller 
pelleter av fisk egnet til konsum

0305

15.20.14 Fisk, tilberedt eller konservert på annen måte; kaviar og 
kaviarerstatning av rogn

1604

15.20.15 Krepsdyr, fryst; bløtdyr og andre virvelløse dyr som lever i 
vann, fryst, tørket, saltet eller i saltlake

0306.1 + 0307[.29 + .39 
+ .49 + .59 + .99]

15.20.16 Andre produkter av krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse dyr 
som lever i vann, tilberedt eller konservert

1605

15.20.17 Mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr og andre virvelløse 
dyr som lever i vann, uegnet til konsum

2301.2

15.20.18 Andre produkter av fisk eller krepsdyr, bløtdyr eller andre 
virvelløse dyr som lever i vann, uspiselige

0511.91

15.20.9 Røyking og annen konservering eller tilberedning for 
framstilling av fiskevarer

15.20.90 Røyking og annen konservering eller tilberedning for 
framstilling av fiskevarer

Næringshovedgruppe 15.3 Frukt og grønnsaker, 
bearbeidede og konserverte

Næringsgruppe 15.31 Poteter, bearbeidede og 
konserverte

15.31.1 Poteter, tilberedte og konserverte 

15.31.11 Poteter, fryste 0710.1

15.31.12 Poteter, konserverte 0712.90.05 + 1105 + 
2004.1 + 2005.2

15.31.9 Koking og annen tilberedning for poteter og potetvarer

15.31.90 Koking og annen tilberedning for poteter og potetvarer

Næringsgruppe 15.32 Juice av frukt og grønnsaker

15.32.1 Juice av frukt og grønnsaker

15.32.10 Juice av frukt og grønnsaker 2009

15.32.9 Industrielle tjenester for juice av frukt og grønnsaker

15.32.99 Industrielle tjenester for juice av frukt og grønnsaker
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Næringsgruppe 15.33 Frukt og grønnsaker i.e.n., 

bearbeidede og konserverte

15.33.1 Grønnsaker (unntatt poteter), tilberedte og konserverte

15.33.11 Grønnsaker, fryste 0710[.2 - .9]

15.33.12 Grønnsaker, midlertidig konserverte 0711

15.33.13 Grønnsaker, tørkede 0712[.2 + .3 + .90(.1 - .9)]

15.33.14 Grønnsaker, konserverte på annen måte enn med eddik eller 

eddiksyre

2002 + 2003 + 2004.9 + 

2005[.4 - .9]

15.33.15 Grønnsaker, konserverte med eddik eller eddiksyre 2001

15.33.2 Frukter og nøtter, tilberedte og konserverte 

15.33.21 Frukter og nøtter (også kokte), fryste 0811

15.33.22 Syltetøy, fruktgelé samt puré og pasta av frukter eller nøtter 2007.9

15.33.23 Nøtter, jordnøtter, ristede, saltede eller tilberedte på annen 

måte i.e.n.

2008.1

15.33.24 Frukter og nøtter, midlertidig konserverte, ikke til direkte 

forbruk

0812

15.33.25 Andre frukter, konserverte 0806.2 + 0813 + 0814 + 

2008[.2 - .9]

15.33.26 Steiner og kjerner av aprikos, fersken eller plomme 1212.3

15.33.3 Vegetabilske materialer og vegetabilsk avfall, vegetabilske 

reststoffer og biprodukter

15.33.30 Vegetabilske materialer og vegetabilsk avfall, vegetabilske 

reststoffer og biprodukter

2308

15.33.9 Koking og annen tilberedning for konservering av frukt og 

grønnsaker

15.33.90 Koking og annen tilberedning for konservering av frukt og 

grønnsaker

Næringshovedgruppe 15.4 Animalske og vegetabilske 

oljer og fettstoffer

Næringsgruppe 15.41 Uraffinerte oljer og fett

15.41.1 Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer, uraffinerte

15.41.11 Animalske oljer og fettstoffer, uraffinerte og raffinerte, 
unntatt fett av storfe, sauer, geiter, svin og fjørfe

1503 + 1504 + 1506

15.41.12 Soyaolje, jordnøttolje, olivenolje, solsikkeolje, saflorolje, 
bomullsfrøolje, rapsolje og sennepsolje, rå

1507.1 + 1508.1 + 1509.1 
+ 1512[.11 + .21] + 
1514[.11 + .91]

15.41.13 Palmeolje, kokosolje, palmekjerneolje, babassuolje og 
linolje, rå

1511.1 + 1513[.11 +. 21] 
+ 1515.11
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15.41.2 Bomull-linters

15.41.20 Bomull-linters 1404.2

15.41.3 Oljekaker og andre faste reststoffer, av vegetabilske 
fettstoffer eller oljer; mel av oljeholdige frø eller oljeholdige 
frukter

15.41.31 Oljekaker og andre faste reststoffer, av vegetabilske 
fettstoffer eller oljer

2304 - 2306

15.41.32 Mel av oljeholdige frø eller oljeholdige frukter, unntatt 
sennepsmel

1208

15.41.9 Industrielle tjenester for uraffinerte oljer og fett

15.41.99 Industrielle tjenester for uraffinerte oljer og fett

Næringsgruppe 15.42 Raffinerte oljer og fett

15.42.1 Raffinerte oljer og fett (unntatt restprodukter)

15.42.11 Soyaolje, jordnøttolje, olivenolje, solsikkeolje, saflorolje, 
bomullsfrøolje, rapsolje, sesamolje og sennepsolje samt 
deres fraksjoner, raffinerte, men ikke kjemisk omdannede

1507.9 + 1508.9 + 1509.9 
+ 1510 + 1512[.19 + .29] 
+ 1514[.19 + .99] + 1515.5

15.42.12 Palmeolje, kokosolje, palmekjerneolje, babassuolje og 
linolje, samt deres fraksjoner, raffinerte, men ikke kjemisk 
omdannede; ricinusolje (kastorolje), kinesisk treolje, 
jojobaolje og bundne vegetabilske fettstoffer og oljer 
(unntatt maisolje) samt deres fraksjoner i.e.n.

1511.9 + 1513[.19 + .29] 
+ 1515[.19 + .3 + .4 + .9]

15.42.13 Animalske eller vegetabilske fettstoffer og oljer samt 
deres fraksjoner, hydrogenerte, forestrede, men ikke videre 
bearbeidede

1516

15.42.2 Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider); degras; reststoffer 
etter behandling av fettstoffer eller animalsk eller vegetabilsk 
voks

15.42.20 Vegetabilsk voks (unntatt triglyserider); degras; reststoffer 
etter behandling av fettstoffer eller animalsk eller vegetabilsk 
voks

1521.1 + 1522

15.42.9 Industrielle tjenester for raffinerte oljer og fett

15.42.99 Industrielle tjenester for raffinerte oljer og fett

Næringsgruppe 15.43 Margarin og lignende 
spiselige fettstoffer

15.43.1 Margarin og lignende spiselige fettstoffer

15.43.10 Margarin og lignende spiselige fettstoffer 1517

15.43.9 Industrielle tjenester for margarin og lignende spiselige 
fettstoffer

15.43.99 Industrielle tjenester for margarin og lignende spiselige 
fettstoffer
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Næringshovedgruppe 15.5 Meierivarer og iskrem

Næringsgruppe 15.51 Meierivarer

15.51.1 Melk og fløte, bearbeidet, flytende

15.51.11 Melk, bearbeidet, flytende 0401[.1 + .2ex]

15.51.12 Melk og fløte med over 6 % fett, ikke konsentrert og ikke 
søtet

0401.3

15.51.2 Melk og fløte i fast form

15.51.20 Melk og fløte i fast form 0402[.1 + .2]

15.51.3 Smør og smørepålegg av melkeprodukter

15.51.30 Smør og smørepålegg av melkeprodukter 0405

15.51.4 Ost og ostemasse

15.51.40 Ost og ostemasse 0406

15.51.5 Andre meierivarer

15.51.51 Melk og fløte, konsentrert eller tilsatt sukker eller annet 
søtningsstoff, unntatt i fast form

0402.9

15.51.52 Yoghurt og annen gjæret eller syrnet melk eller fløte 0403

15.51.53 Kasein 3501.1

15.51.54 Laktose og laktosesirup 1702.1

15.51.55 Myse 0404

15.52.9 Industrielle tjenester for meieriprodukter

15.51.99 Industrielle tjenester for meieriprodukter

Næringsgruppe 15.52 Iskrem og annen spiseis

15.52.1 Iskrem og annen spiseis

15.52.10 Iskrem og annen spiseis 2105

15.52.9 Industrielle tjenester for iskrem og annen spiseis

15.52.99 Industrielle tjenester for iskrem og annen spiseis

Næringshovedgruppe 15.6 Kornvarer, stivelse og 
stivelsesprodukter

Næringsgruppe 15.61 Kornvarer

15.61.1 Ris, avskallet

15.61.10 Ris, avskallet 1006.2
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15.61.2 Finmalt mel av korn og vegetabilsk mel; blandinger av 
disse

15.61.21 Finmalt hvetemel og finmalt blandingsmel av hvete og rug 1101

15.61.22 Annet finmalt mel av korn i.e.n. 1102

15.61.23 Vegetabilsk mel 1106

15.61.24 Blandinger til framstilling av bakverk 1901.2

15.61.3 Gryn, grovt mel og pelleter og andre kornvarer

15.61.31 Gryn og grovt mel av hvete 1103[.11]

15.61.32 Gryn, grovt mel og pelleter ellers i.e.n. 1103[.13 - .19 + .20]

15.61.33 Frokostkorn og andre kornvarer 1104 + 1904

15.61.4 Ris, slipt

15.61.40 Ris, slipt 1006[.3 + .4]

15.61.5 Kli, spissmel og andre reststoffer fra behandling av korn

15.61.50 Kli, spissmel og andre reststoffer fra behandling av korn 2302

15.61.9 Industrielle tjenester for kornvarer

15.61.99 Industrielle tjenester for kornvarer

Næringsgruppe 15.62 Stivelse og stivelsesprodukter

15.62.1 Maisolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet

15.62.10 Maisolje og dens fraksjoner, ikke kjemisk omdannet 1515.2

15.62.2 Stivelse og stivelsesprodukter; sukker, sirup og andre 
sukkerløsninger i.e.n.

15.62.21 Glukose og glukosesirup; fruktose og fruktosesirup; 
invertsukker; sukker, sirup og andre sukkerløsninger i.e.n.; 
kunsthonning; karamell

1702[.3 - .9]

15.62.22 Stivelse; inulin; gluten av hvete; dekstrin og annen 
modifisert stivelse

1108 + 1109 + 3505.1

15.62.23 Tapioka og tapiokaerstatninger framstilt av stivelse, i flak, 
gryn og lignende

1903

15.62.3 Reststoffer fra stivelsesframstilling og lignende reststoffer

15.62.30 Reststoffer fra stivelsesframstilling og lignende reststoffer 2303.1
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15.62.9 Industrielle tjenester for stivelse og stivelsesprodukter

15.62.99 Industrielle tjenester for stivelse og stivelsesprodukter

Næringshovedgruppe 15.7 Fôr

Næringsgruppe 15.71 Fôr til husdyrhold

15.71.1 Fôr til husdyrhold (unntatt mel og pelleter av luserne)

15.71.10 Fôr til husdyrhold (unntatt mel og pelleter av luserne) 2309.9ex

15.71.2 Mel og pelleter av luserne (alfalfa)

15.71.20 Mel og pelleter av luserne (alfalfa) 1214.1

15.71.9 Industrielle tjenester for fõr til husdyrhold

15.71.99 Industrielle tjenester for fõr til husdyrhold

Næringsgruppe 15.72 Fôr til kjæledyr

15.72.1 Fôr til kjæledyr

15.72.10 Fôr til kjæledyr 2309[.1 + .9ex]

15.72.9 Industrielle tjenester for fõr til kjæledyr

15.72.99 Industrielle tjenester for fõr til kjæledyr

Næringshovedgruppe 15.8 Andre næringsmidler

Næringsgruppe 15.81 Brød og ferske konditorvarer

15.81.1 Brød og ferske konditorvarer

15.81.11 Brød, ferske 1905.90.3

15.81.12 Ferske konditorvarer 1905.90.6

15.81.9 Industrielle tjenester for brød og ferske konditorvarer

15.81.99 Industrielle tjenester for brød og ferske konditorvarer

Næringsgruppe 15.82 Kavringer og kjeks; konser-
verte konditorvarer

15.82.1 Kavringer og kjeks; konserverte konditorvarer

15.82.11 Knekkebrød, kavringer, ristet brød og lignende ristede 
produkter

1905[.1 + .4]

15.82.12 Honningkake («gingerbread») og lignende; søte kjeks og 
småkaker; vafler og vaffelkjeks

1905[.2 + .3]

15.82.13 Annet brød og bakverk 1905.90[.1 + .2 + .4 + .5+ 
.9]
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15.82.9 Industrielle tjenester for kavringer og kjeks; konserverte 
konditorvarer

15.82.99 Industrielle tjenester for kavringer og kjeks; konserverte 
konditorvarer

Næringsgruppe 15.83 Sukker

15.83.1 Sukker (unntatt avfallsprodukter fra sukkerproduksjon)

15.83.11 Rør- eller betesukker, rått, i fast form 1701.1

15.83.12 Raffinert rør- eller betesukker samt kjemisk ren sakkarose, i 
fast form, uten tilsetning av smaks- eller fargestoffer

1701.99

15.83.13 Raffinert rør- eller betesukker, med tilsetning av smaks- eller 
fargestoffer, lønnesukker og lønnesirup

1701.91 + 1702.2

15.83.14 Melasse 1703

15.83.2 Betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerframstilling

15.83.20 Betepulp, bagasse og annet avfall fra sukkerframstilling 2303.2

15.83.9 Industrielle tjenester for sukker

15.83.99 Industrielle tjenester for sukker

Næringsgruppe 15.84 Kakao, sjokolade og sukker-
varer

15.84.1 Kakao

15.84.11 Kakaomasse 1803

15.84.12 Kakaosmør, -fett og -olje 1804

15.84.13 Kakaopulver, uten tilsetning av sukker eller annet 
søtningsstoff

1805

15.84.14 Kakaopulver tilsatt sukker eller annet søtningsstoff 1806.1

15.84.2 Sjokolade og sukkervarer

15.84.21 Sjokolade og næringsmidler som inneholder kakao (unntatt 
søtet kakaopulver) i løs vekt

1806.2

15.84.22 Sjokolade og næringsmidler som inneholder kakao (unntatt 
søtet kakaopulver) ikke i løs vekt

1806[.3 + .9]

15.84.23 Sukkervarer (herunder hvit sjokolade) uten innhold av 
kakao

1704

15.84.24 Frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, konservert 
med sukker

2006

15.84.3 Kakaoskall og annet kakaoavfall

15.84.30 Kakaoskall og annet kakaoavfall 1802

15.84.9 Industrielle tjenester for kakao, sjokolade og sukkervarer

15.84.99 Industrielle tjenester for kakao, sjokolade og sukkervarer
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Næringsgruppe 15.85 Pastavarer

15.85.1 Pastavarer

15.85.11 Ukokt pasta, ikke fylt eller tilberedt på annen måte 1902.1

15.85.12 Kokt pasta, fylt eller tilberedt på annen måte; couscous 1902[.2 - .4]

15.85.9 Industrielle tjenester for pastavarer

15.85.99 Industrielle tjenester for pastavarer

Næringsgruppe 15.86 Kaffe og te

15.86.1 Kaffe og te

15.86.11 Kaffe, koffeinfri eller brent 0901[.12 + .2]

15.86.12 Kaffeerstatninger; ekstrakter, essenser og konsentrater av 
kaffe eller kaffeerstatninger; skall og hinner av kaffe

0901.9 + 2101[.1 + .3]

15.86.13 Grønn te (ugjæret), svart te (gjæret) og delvis gjæret te, i 
pakninger på høyst 3 kg

0902[.1 + .3]

15.86.14 Ekstrakter, essenser, konsentrater og produkter av te eller 
maté

2101.2

15.86.15 Urtete 1211.90[.40-.75 + .99ex] 
+ 2106.90.98ex

15.86.9 Industrielle tjenester for kaffe og te

15.86.99 Industrielle tjenester for kaffe og te

Næringsgruppe 15.87 Smakstilsetningsstoffer og 
krydderier

15.87.1 Eddik; sauser; blandede smakstilsetningsstoffer; sennepsmel; 
tilberedt sennep

15.87.11 Eddik og eddikerstatninger framstilt av eddiksyre 2209

15.87.12 Sauser, blandede smakstilsetningsstoffer og blandede 
krydderier; sennepsmel og tilberedt sennep

2103

15.87.2 Krydder, bearbeidet 

15.87.20 Krydder, bearbeidet (0904 - 0910)ex

15.87.9 Industrielle tjenester for smakstilsetningsstoffer og 
krydderier

15.87.99 Industrielle tjenester for smakstilsetningsstoffer og 
krydderier

Næringsgruppe 15.88 Homogeniserte matprodukter 
og diettmat

15.88.1 Homogeniserte matprodukter og diettmat

15.88.10 Homogeniserte matprodukter og diettmat 1602.1 + 1901.1 + 2005.1 
+ 2007.1 + 2104.2
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15.88.9 Industrielle tjenester for homogeniserte matprodukter og 
diettmat

15.88.99 Industrielle tjenester for homogeniserte matprodukter og 
diettmat

Næringsgruppe 15.89 Andre næringsmidler i.e.n.

15.89.1 Supper, egg, gjær og andre næringsmidler

15.89.11 Supper og buljonger samt preparater for tillaging av supper 
og buljonger

2104.1

15.89.12 Egg, uten skall samt eggeplommer, friske eller konserverte; 
eggalbumin

0408 + 3502.1

15.89.13 Gjær (aktiv eller inaktiv); andre døde, encellede 
mikroorganismer; tilberedt bakepulver

2102

15.89.14 Andre næringsmidler i.e.n. 1901.9 + 2106[.1 + 
.90(.1 - .92 + .98ex)]

15.89.2 Vegetabilske safter og ekstrakter, pektinstoffer, planteslim og 
fortykningsmidler

15.89.20 Vegetabilske safter og ekstrakter, pektinstoffer, planteslim og 
fortykningsmidler

1302

15.89.9 Industrielle tjenester for andre næringsmidler i.e.n.

15.89.99 Industrielle tjenester for andre næringsmidler i.e.n.

Næringshovedgruppe 15.9 Drikkevarer

Næringsgruppe 15.91 Destillerte alkoholholdige 
drikkevarer

15.91.1 Destillerte alkoholholdige drikkevarer

15.91.10 Destillerte alkoholholdige drikkevarer 2208

15.91.9 Industrielle tjenester for destillerte alkoholholdige 
drikkevarer

15.91.99 Industrielle tjenester for destillerte alkoholholdige 
drikkevarer

Næringsgruppe 15.92 Etylalkohol

15.92.1 Etylalkohol

15.92.11 Udenaturert etylalkohol med alkoholstyrke over 80 % 2207.1

15.92.12 Etylalkohol og annet denaturert brennevin, uansett styrke 2207.2

15.92.9 Industrielle tjenester for etylakohol

15.92.99 Industrielle tjenester for etylakohol
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Næringsgruppe 15.93 Vin

15.93.1 Vin (unntatt vinberme)

15.93.11 Musserende vin 2204.1

15.93.12 Vin av friske druer, unntatt musserende vin; druemost 2204[.2 + .3]

15.93.2 Vinberme; rå vinstein 

15.93.20 Vinberme; rå vinstein 2307

15.93.9 Industrielle tjenester for vin

15.93.99 Industrielle tjenester for vin

Næringsgruppe 15.94 Sider og annen fruktvin

15.94.1 Andre gjærede drikkevarer (f.eks. sider, pærevin og mjød); 
blandinger av alkoholholdige drikkevarer

15.94.10 Andre gjærede drikkevarer (f.eks. sider, pærevin og mjød); 
blandinger av alkoholholdige drikkevarer

2206

15.94.9 Industrielle tjenester for sider og annen fruktvin

15.94.99 Industrielle tjenester for sider og annen fruktvin

Næringsgruppe 15.95 Andre ikke-destillerte gjærede 
drikkevarer

15.95.1 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt smaksstoffer

15.95.10 Vermut og annen vin av friske druer, tilsatt smaksstoffer 2205

15.95.9 Industrielle tjenester for andre ikke-destillerte gjærede 
drikkevarer

15.95.99 Industrielle tjenester for andre ikke-destillerte gjærede 
drikkevarer

Næringsgruppe 15.96 Øl framstilt av malt

15.96.1 Øl (unntatt mask fra ølframstilling)

15.96.10 Øl (unntatt mask fra ølframstilling) 2203

15.96.2 Drank fra bryggerier eller brennerier

15.96.20 Drank fra bryggerier eller brennerier 2303.3

15.96.9 Industrielle tjenester for øl framstilt av malt

15.96.99 Industrielle tjenester for øl framstilt av malt
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Næringsgruppe 15.97 Malt

15.97.1 Malt

15.97.10 Malt 1107

15.97.9 Industrielle tjenester for malt

15.97.99 Industrielle tjenester for malt

Næringsgruppe 15.98 Mineralvann og leskedrikker

15.98.1 Mineralvann og leskedrikker

15.98.11 Mineralvann og karbonisert vann, ikke søtet, ikke tilsatt 
smaksstoffer

2201

15.98.12 Andre alkoholfrie drikkevarer 2202

15.98.9 Industrielle tjenester for mineralvann og leskedrikker

15.98.99 Industrielle tjenester for mineralvann og leskedrikker

NÆRING 16  TOBAKKSVARER

Næringshovedgruppe 16.0 Tobakksvarer

Næringsgruppe 16.00 Tobakksvarer

16.00.1 Tobakksvarer (unntatt avfall av tobakk)

16.00.11 Sigarer, cerutter, sigarilloer og sigaretter av tobakk eller 
tobakkerstatninger

2402

16.00.12 Annen bearbeidet tobakk samt andre varer framstilt av 
tobakkerstatninger; «homogenisert» eller «rekonstituert» 
tobakk; tobakkekstrakter og tobakkessenser

2403

16.00.2 Avfall av tobakk

16.00.20 Avfall av tobakk 2401.3

16.00.9 Industrielle tjenester for tobakksvarer

16.00.99 Industrielle tjenester for tobakksvarer

NÆRINGSOMRÅDE DB TEKSTIL- OG BEKLED-
NINGSVARER

NÆRING 17  TEKSTILER

Næringshovedgruppe 17.1 Garn og tråd

Næringsgruppe 17.10 Garn og tråd

17.10.1 Ullfett (herunder lanolin)

17.10.10 Ullfett (herunder lanolin) 1505
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17.10.2 Naturlige tekstilfibrer, bearbeidet for spinning

17.10.20 Naturlige tekstilfibrer, bearbeidet for spinning 5002 + 5003.9 + 5101[.2 
+ .3] + 5103.1 + 5105 + 
5203 + 5301[.2 + .3] + 
5302.9 + 5303.9 + 5304.9 
+ 5305[.19 + .29]

17.10.3 Syntetiske eller kunstige stapelfibrer, bearbeidet for 
spinning

17.10.30 Syntetiske eller kunstige stapelfibrer, bearbeidet for 
spinning

5506 + 5507

17.10.4 Garn og sytråd av naturlige tekstilfibrer

17.10.41 Silkegarn, ikke i detaljopplegging 5004 + 5005

17.10.42 Ullgarn, ikke i detaljopplegging 5106 – 5108 + 5110

17.10.43 Bomullsgarn, ikke i detaljopplegging 5205 + 5206

17.10.44 Lingarn 5306[.10(.1 - .5) + .20.1]

17.10.45 Sytråd og garn 5006 + 5109 + 5204 + 
5207 + 5306[.10.9 + .20.9]

17.10.46 Garn av jute eller andre tekstilfibrer av bast; garn av andre 
vegetabilske tekstilfibrer; papirgarn

5307 + 5308

17.10.5 Garn og tråd av syntetiske eller kunstige filamenter eller 
stapelfibrer

17.10.51 Garn av syntetiske og kunstige filamenter, ikke i 
detaljopplegging

5402.6 + 5403.4

17.10.52 Garn av syntetiske stapelfibrer, ikke i detaljopplegging 5509[.1 - .4 + .51 + .53 
+ .59 + .62 + .69 + .92 + 
.99]

17.10.53 Garn av syntetiske stapelfibrer og ull, ikke i 
detaljopplegging

5509[.52 + .61 + .91]

17.10.54 Garn av kunstige stapelfibrer, ikke i detaljopplegging 5510

17.10.55 Sytråd og garn av syntetiske eller kunstige filamenter og 
fibrer

5401 + 5406 + 5508 + 
5511

17.10.6 Avfall av silke, av ull eller andre fine eller grove dyrehår og 
av bomull

17.10.61 Avfall av silke, ikke kardet eller kjemmet 5003.1

17.10.62 Avfall av ull eller andre fine eller grove dyrehår 5103[.2 + .3]

17.10.63 Opprevne filler av ull eller andre fine eller grove dyrehår 5104

17.10.64 Avfall av bomullsgarn, herunder trådavfall 5202.1

17.10.65 Opprevne filler og annet avfall av bomull 5202.9

17.10.9 Bearbeidingstjenester for naturlige tekstilfibrer

17.10.99 Bearbeidingstjenester for naturlige tekstilfibrer
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Næringshovedgruppe 17.2 Vevnader

Næringsgruppe 17.20 Vevnader

17.20.1 Vevnader (unntatt spesielle vevnader) av naturlige 
tekstilfibrer, unntatt bomull

17.20.10 Vevnader (unntatt spesielle vevnader) av naturlige 
tekstilfibrer, unntatt bomull

5007 + 5111 – 5113 + 
5309 - 5311

17.20.2 Vevnader (unntatt spesielle vevnader) av bomull

17.20.20 Vevnader (unntatt spesielle vevnader) av bomull 5208 - 5212

17.20.3 Vevnader (unntatt spesielle vevnader) av syntetiske eller 
kunstige filamenter eller stapelfibrer

17.20.31 Vevnader av syntetisk og kunstig filamentgarn 5407 + 5408

17.20.32 Vevnader av syntetiske stapelfibrer 5512 - 5515

17.20.33 Vevnader av kunstige stapelfibrer 5516

17.20.4 Fløyel-, plysj- og frottévevnader samt andre spesielle 
vevnader

17.20.40 Fløyel-, plysj- og frottévevnader samt andre spesielle 
vevnader

5801 – 5803 + 7019[.4 + 
.5]

17.20.9 Industrielle tjenester for vevnader

17.20.99 Industrielle tjenester for vevnader

Næringshovedgruppe 17.3 Etterbehandling av 
tekstiler

Næringsgruppe 17.30 Etterbehandling av tekstiler

17.30.1 Bleking, farging og trykking av tekstilfibrer og garn

17.30.10 Bleking, farging og trykking av fibrer og garn

17.30.2 Bleking og farging av vevnader og andre stoffer

17.30.21 Bleking av vevnader og andre stoffer

17.30.22 Farging av vevnader og andre stoffer

17.30.3 Trykking av vevnader og andre stoffer

17.30.30 Trykking av vevnader og andre stoffer

17.30.4 Annen etterbehandling av tekstiler

17.30.40 Annen etterbehandling av tekstiler

Næringshovedgruppe 17.4 Tekstilvarer, unntatt klær

Næringsgruppe 17.40 Tekstilvarer, unntatt klær

17.40.1 Tekstilvarer til hjemmet

17.40.11 Tepper og pledd uten elektrisk oppvarming 6301[.2 - .9]

17.40.12 Sengetøy 6302[.1 - .3]

17.40.13 Dekketøy 6302[.4 + .5]

17.40.14 Toalett- og kjøkkenhåndklær 6302[.6 + .9]

17.40.15 Gardiner, herunder draperier og rullegardiner; gardinkapper 
og sengeforheng

6303

17.40.16 Andre utstyrsvarer i.e.n.; sett som består av vevet stoff og 
garn, til framstilling av tepper, tapisserier og lignende

5805 + 6304 + 6308
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17.40.2 Andre ferdige tekstilvarer

17.40.21 Sekker og poser, av det slag som brukes som emballasje 6305

17.40.22 Presenninger og markiser; seil til båter, seilbrett eller 
seilvogner; telt og campingartikler

6306

17.40.23 Fallskjermer, herunder styrbare fallskjermer og rotochutes; 
deler og tilbehør til disse

8804

17.40.24 Soveposer; sengeutstyr 9404[.3 + .9]

17.40.25 Andre ferdige varer, herunder snittmønstre 6307

17.40.9 Reparasjon av presenninger og campingutstyr samt andre 
ferdige varer

17.40.90 Reparasjon av presenninger og campingutstyr samt andre 
ferdige varer

17.40.99 Industrielle tjenester for ferdige tekstilvarer, unntatt klær

Næringshovedgruppe 17.5 Andre tekstiler

Næringsgruppe 17.51 Gulvtepper, -matter og -ryer

17.51.1 Gulvtepper, -matter og -ryer

17.51.11 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, 
knyttede

5701

17.51.12 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, vevde 5702

17.51.13 Gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, tuftede 5703

17.51.14 Andre gulvtepper og annet gulvbelegg av tekstilmateriale, 
også av filt

5704 + 5705

17.51.9 Industrielle tjenester for gulvtepper, -matter og -ryer

17.51.99 Industrielle tjenester for gulvtepper, -matter og -ryer

Næringsgruppe 17.52 Tauverk og nett

17.52.1 Tauverk og nett, unntatt avfall

17.52.11 Hyssing, snører, liner og tau, av jute eller andre tekstilfibrer 
av bast

5607

17.52.12 Knyttet nettstoff framstilt av hyssing, snører, liner eller tau; 
ferdige nett av tekstilmateriale; garnartikler, strimler i.e.n.

5608 + 5609

17.52.2 Nye eller brukte filler, avfall fra tauverk samt utslitte varer av 
tauverk, av tekstilmateriale

17.52.20 Nye eller brukte filler, avfall fra tauverk samt utslitte varer av 
tauverk, av tekstilmateriale

6310
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17.52.9 Reparasjon av garn, nett og tauverk

17.52.90 Reparasjon av garn, nett og tauverk

17.52.99 Industrielle tjenester for tauverk og nett

Næringsgruppe 17.53 Ikke-vevde tekstiler og 
tekstilvarer, unntatt klær

17.53.1 Fiberduk og varer framstilt av fiberduk, unntatt klær

17.53.10 Fiberduk og varer framstilt av fiberduk, unntatt klær 5603

17.53.9 Industrielle tjenester for fiberduk og varer framstilt av 
fiberduk, unntatt klær

17.53.99 Industrielle tjenester for fiberduk og varer framstilt av 
fiberduk, unntatt klær

Næringsgruppe 17.54 Andre tekstiler i.e.n.

17.54.1 Tyll, blonder, kniplinger, vevde bånd, besetningsartikler og 
broderier

17.54.11 Vevde bånd, besetningsartikler og lignende 5806 - 5808

17.54.12 Tyll og andre nettstoffer, av trikotasje; blonder og kniplinger 
som metervare, bånd eller motiver

5804

17.54.13 Broderier som metervare, bånd eller motiver 5810

17.54.2 Filt, overtrukket, belagt eller laminert

17.54.20 Filt, overtrukket, belagt eller laminert 5602

17.54.3 Andre tekstilvarer

17.54.31 Vatt og vattartikler av tekstilmateriale; fnugg, støv og 
nupping av tekstilmateriale

5601

17.54.32 Tråd og snor av gummi, overtrukket med tekstilmateriale; 
tekstilgarn og -strimler, impregnert eller overtrukket med 
gummi eller plast

5604

17.54.33 Metallisert garn 5605

17.54.34 Vevnader av metalltråd eller metallisert garn, i.e.n. 5809

17.54.35 Omspunnet garn samt strimler; chenillegarn; 
«chainettegarn»

5606

17.54.36 Kordvev for dekk av høystyrkegarn av nylon eller andre 
polyamider, polyestere eller viskoserayon

5902

17.54.37 Tekstilstoff, impregnert, overtrukket eller belagt, i.e.n. 5901 + 5903 + 5907

17.54.38 Tekstilvarer til teknisk bruk 5908 - 5911

17.54.39 Vatterte tekstilprodukter som metervare 5811
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17.54.9 Industrielle tjenester for andre tekstiler i.e.n.

17.54.99 Industrielle tjenester for andre tekstiler i.e.n.

Næringshovedgruppe 17.6 Stoffer av trikotasje

Næringsgruppe 17.60 Stoffer av trikotasje

17.60.1 Stoffer av trikotasje

17.60.11 Fløyel-, plysj- og frottéstoffer av trikotasje 6001

17.60.12 Andre stoffer av trikotasje 6002 - 6006

17.60.9 Industrielle tjenester for stoffer av trikotasje

17.60.99 Industrielle tjenester for stoffer av trikotasje

Næringshovedgruppe 17.7 Klær av trikotasje

Næringsgruppe 17.71 Strømpevarer

17.71.1 Strømpebukser, strømper, sokker og lignende av trikotasje

17.71.10 Strømpebukser, strømper, sokker og lignende av trikotasje 6115

17.71.9 Industrielle tjenester for strømpevarer

17.71.99 Industrielle tjenester for strømpevarer

Næringsgruppe 17.72 Gensere, jakker og vester av 
trikotasje

17.72.1 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende 
av trikotasje

17.72.10 Gensere, jumpere, pullovere, cardigansett, vester og lignende 
av trikotasje

6110

17.72.9 Industrielle tjenester for gensere, jakker og vester av 
trikotasje

17.72.99 Industrielle tjenester for gensere, jakker og vester av 
trikotasje

NÆRING 18  KLÆR; PELSSKINN

Næringshovedgruppe 18.1 Klær av lær

Næringsgruppe 18.10 Klær av lær

18.10.1 Klær av lær

18.10.10 Klær av lær 4203.1
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18.10.9 Industrielle tjenester for klær av lær

18.10.99 Industrielle tjenester for klær av lær

Næringshovedgruppe 18.2 Andre klær og tilbehør

Næringsgruppe 18.21 Arbeidstøy

18.21.1 Arbeidstøy for menn

18.21.11 Ensembler, jakker og blazere for menn, verne- og 
arbeidstøy

6203[.22.1 + .23.1 +
.29.11 + .32.1 + .33.1 + 
.39.11]

18.21.12 Bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts 
for menn, verne- og arbeidstøy

6203[.42(.1 + .51) +
.43(.11 + .31) + .49(.11 
+ .31)]

18.21.2 Arbeidstøy for kvinner

18.21.21 Ensembler og jakker for kvinner, verne- og arbeidstøy 6204[.22.1 + .23.1 +
.29.11 + .32.1 + .33.1 + 
.39.11]

18.21.22 Bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts 
for kvinner, verne- og arbeidstøy

6204[.62(.1 + .51) + 
.63(.11 + .31) + .69(.11 
+ .31)]

18.21.3 Annet arbeidstøy

18.21.30 Annet arbeidstøy 6211[.32.1 + .33.1 + .42.1 + 
.43.1]

18.21.9 Industrielle tjenester for arbeidstøy

18.21.99 Industrielle tjenester for arbeidstøy

Næringsgruppe 18.22 Yttertøy

18.22.1 Yttertøy av trikotasje

18.22.11 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, anorakker og lignende for 
menn og gutter, av trikotasje

6101

18.22.12 Dresser, ensembler, jakker, blazere, bukser, også med 
frontstykke og seler, knebukser og shorts for menn og gutter, 
av trikotasje

6103

18.22.13 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper, anorakker, 
vindjakker og lignende for kvinner og jenter, av trikotasje

6102

18.22.14 Drakter, ensembler, jakker, kjoler, skjørt, bukser, også med 
frontstykke og seler, og shorts for kvinner og jenter, av 
trikotasje

6104
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18.22.2 Annet yttertøy for menn og gutter

18.22.21 Ytterfrakker, kjørefrakker, kapper, anorakker, vindjakker og 
lignende for menn og gutter

6201

18.22.22 Dresser og ensembler for menn og gutter 6203[.1 + .21 + .22.8 + 
.23.8 + .29(.18 + .9)]

18.22.23 Jakker og blazere for menn og gutter 6203[.31 + .32.9 + .33.9 + 
.39(.19 + .9)]

18.22.24 Bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts 
for menn og gutter

6203[.41 + .42(.3 + .59 + 
.9) + .43(.19 + .39 + .9) + 
.49(.19 + .39 - .9)]

18.22.3 Annet yttertøy for kvinner og jenter

18.22.31 Ytterfrakker, kjørefrakker, kåper, kapper, anorakker, 
vindjakker og lignende for kvinner og jenter

6202

18.22.32 Drakter og ensembler for kvinner og jenter 6204[.1 + .21 + .22.8 + 
.23.8 + .29(.18 + .9)]

18.22.33 Jakker for kvinner og jenter 6204[.31 + .32.9 + .33.9 + 
.39(.19 + .9)]

18.22.34 Kjoler, skjørt og bukseskjørt for kvinner og jenter 6204[.4 + .5]

18.22.35 Bukser, også med frontstykke og seler, knebukser og shorts 
for kvinner og jenter

6204[.61 + .62(.3 + .59 + 
.9) + .63(.18 + .39 + .9) + 
.69(.18 + .39 - .9)]

18.22.4 Brukte klær og andre brukte varer

18.22.40 Brukte klær og andre brukte varer 6309

18.22.9 Industrielle tjenester for yttertøy

18.22.99 Industrielle tjenester for yttertøy

Næringsgruppe 18.23 Undertøy og innertøy

18.23.1 Undertøy og innertøy av trikotasje

18.23.11 Skjorter for menn og gutter, av trikotasje 6105

18.23.12 Underbukser, truser, pyjamaser, slåbroker og lignende for 
menn og gutter, av trikotasje

6107

18.23.13 Bluser, skjorter og skjortebluser for kvinner og jenter, av 
trikotasje

6106

18.23.14 Underkjoler, underskjørt, underbukser, truser, nattkjoler, 
morgenkåper og lignende for kvinner og jenter, av trikotasje 

6108
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18.23.2 Undertøy og innertøy, ikke av trikotasje

18.23.21 Skjorter for menn og gutter, ikke av trikotasje 6205

18.23.22 Singleter og lignende undertrøyer, underbukser, truser, 
pyjamaser og slåbroker for menn og gutter, ikke av 
trikotasje

6207

18.23.23 Bluser, skjorter og skjortebluser for kvinner og jenter, ikke 
av trikotasje

6206

18.23.24 Singleter og lignende undertrøyer, underkjoler, underskjørt, 
underbukser, nattkjoler, badekåper, morgenkåper og lignende 
for kvinner og jenter, ikke av trikotasje

6208

18.23.25 Bysteholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere og 
lignende samt deler dertil, ikke av trikotasje

6212

18.23.3 T-skjorter, singleter og andre undertrøyer, av trikotasje

18.23.30 T-skjorter, singleter og andre undertrøyer, av trikotasje 6109

18.23.9 Industrielle tjenester for undertøy og innertøy

18.23.99 Industrielle tjenester for undertøy og innertøy

Næringsgruppe 18.24 Klær og tilbehør i.e.n.

18.24.1 Babyklær, treningsdrakter og andre klær, tilbehør til klær, 
av trikotasje

18.24.11 Babyklær og tilbehør til babyklær, av trikotasje 6111

18.24.12 Treningsdrakter, skidresser, badedrakter, badebukser og 
andre klær, av trikotasje

6112 + 6114

18.24.13 Hansker, vanter og votter, av trikotasje 6116

18.24.14 Annet ferdig tilbehør til klær, deler av klær eller deler av 
tilbehør til klær, av trikotasje

6117

18.24.2 Babyklær, andre klær og annet tilbehør til klær, ikke av 
trikotasje

18.24.21 Babyklær og tilbehør til babyklær, ikke av trikotasje 6209

18.24.22 Treningsdrakter, skidresser, badedrakter, badebukser; andre 
klær, ikke av trikotasje

6211[.1 + .2 + .31 + 
.32(.3 - .9) + .33(.3 - .9) + 
.39 + .41 + .42(.3 - .9) + 
.43(.3 - .9) + .49]

18.24.23 Lommetørklær, sjal, slips, hansker og annet ferdig tilbehør 
til klær; deler av klær eller deler av tilbehør til klær, ikke 
av trikotasje

6213 - 6217

18.24.3 Tilbehør til klær av lær; klær framstilt av filt eller fiberduk; 
klær framstilt av overtrukne stoffer

18.24.31 Tilbehør til klær, helt eller delvis av lær 4203[.29 + .3 + .4]

18.24.32 Klær framstilt av filt eller fiberduk, impregnerte eller 
overtrukne stoffer

6113 + 6210
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18.24.4 Hatter og hodeplagg

18.24.41 Hatteemner 6501 + 6502

18.24.42 Hatter og andre hodeplagg, av stoff; hårnett 6503 - 6505

18.24.43 Andre hodeplagg, av pels eller lær; svettereimer, fôr, 
trekk, underformer, hattestell, lueskygger og hakereimer til 
hodeplagg

6506[.92 + .99] + 6507

18.24.9 Industrielle tjenester for klær og tilbehør i.e.n.

18.24.99 Industrielle tjenester for klær og tilbehør i.e.n.

Næringshovedgruppe 18.3 Pelsskinn og pelsvarer

Næringsgruppe 18.30 Pelsskinn og pelsvarer

18.30.1 Pelsskinn og pelsvarer

18.30.11 Garvede eller beredte pelsskinn 4302

18.30.12 Klær, tilbehør til klær og andre varer av pelsskinn, unntatt 
hodeplagg

4303

18.30.13 Kunstig pelsskinn og varer av kunstig pelsskinn 4304

18.30.9 Industrielle tjenester for pelsskinn; pelsvarer

18.30.99 Industrielle tjenester for pelsskinn; pelsvarer

NÆRINGSOMRÅDE DC LÆR OG LÆRVARER

NÆRING 19 LÆR OG LÆRVARER

Næringshovedgruppe 19.1 Lær

Næringsgruppe 19.10 Lær

19.10.1 Semsket lær; lakklær og laminert lakklær; metallisert lær

19.10.11 Semsket lær 4114.10

19.10.12 Lakklær og laminert lakklær; metallisert lær 4114.20

19.10.2 Lær av storfe eller dyr av hestefamilien, uten hår

19.10.21 Lær av storfe, uten hår, av hele huder 4104[.11.10 + .11.51 + 
.19.10 + .19.51 + .41.11 + 
.41.19 + .41.51 + .49.11 + 
.49.19 + .49.51] + 
4107[.11.11 + .11.19 + 
.12.11 + .12.19 + .12.91 + 
.19.10]

19.10.22 Lær av storfe, uten hår, ikke av hele huder 4104[.11.59 + .19.59 + 
.41.59 + .49.59] + 
4107[.91 + .92.10 + 
.99.10]

19.10.23 Lær av dyr av hestefamilien, uten hår 4104[.11.90 + .19.90 + 
.41.90 + .49.90] + 
4107[.11.90 + .12.99 + 
.19.90 + .92.90 + .99.90]
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19.10.3 Lær av sau, geit eller svin, uten hår

19.10.31 Lær av sau eller lam, uten ull 4105 + 4112

19.10.32 Lær av geit eller kje, uten hår 4106.2 + 4113.1

19.10.33 Lær av svin 4106.3 + 4113.2

19.10.4 Lær av andre dyr; kunstlær på basis av lær

19.10.41 Lær av andre dyr, uten hår 4106[.4 + .9] + 4113[.3 + 
.9]

19.10.42 Kunstlær på basis av lær 4115.1

19.10.5 Klipp og annet avfall av lær; støv, pulver og mel av lær

19.10.50 Klipp og annet avfall av lær; støv, pulver og mel av lær 4115.2

19.10.9 Industrielle tjenester for lær

19.10.99 Industrielle tjenester for lær

Næringshovedgruppe 19.2 Reiseeffekter og salma-
kerartikler

Næringsgruppe 19.20 Reiseeffekter og salma-
kerartikler

19.20.1 Reiseeffekter, håndvesker og lignende; salmakerarbeider; 
andre lærvarer

19.20.11 Salmakerarbeider for alle slags dyr, uansett materiale 4201

19.20.12 Reiseeffekter, håndvesker og lignende, uansett materiale 4202 + 9605

19.20.13 Urarmbånd og deler av disse 9113.9

19.20.14 Andre varer av lær eller kunstlær av det slag som brukes i 
maskiner, apparater eller mekaniske redskaper

4204 + 4205

19.20.9 Industrielle tjenester for reiseeffekter og salmakerartikler

19.20.99 Industrielle tjenester for reiseeffekter og salmakerartikler

Næringshovedgruppe 19.3 Skotøy

Næringsgruppe 19.30 Skotøy

19.30.1 Fottøy, unntatt sportsfottøy og vernesko

19.30.11 Vanntett fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller 
plast

6401.9

19.30.12 Annet fottøy med yttersåle og overdel av gummi eller plast 6402[.2 + .9]

19.30.13 Fottøy med overdel av lær 6403[.5 + .9] + 6405.1

19.30.14 Fottøy med overdel av tekstilmateriale, unntatt sportsfottøy 6404[.19 + .2] + 6405.2
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19.30.2 Sportsfottøy

19.30.21 Skistøvler (også til langrenn); snøbrettstøvler 6402.12 + 6403.12

19.30.22 Sportsfottøy og lignende med yttersåle av gummi eller plast 
og overdel av tekstilmateriale

6404.11

19.30.23 Annet sportsfottøy unntatt skøytestøvler 6402.19 + 6403.19

19.30.3 Vernesko og annet fottøy i.e.n.

19.30.31 Fottøy med innebygget beskyttelseståkappe av metall 6401.1 + 6402.3 + 6403.4

19.30.32 Fottøy med trebunn; diverse spesialfottøy og annet fottøy 6403[.2 + .3] + 6405.9

19.30.4 Deler til fottøy

19.30.40 Deler til fottøy 6406

19.30.9 Industrielle tjenester for fottøy

19.30.99 Industrielle tjenester for fottøy

NÆRINGSOMRÅDE DD TREVARER

NÆRING 20 TRELAST OG VARER AV 
TRE, KORK, STRÅ OG 
FLETTEMATERIALER, 
UNNTATT MØBLER 

Næringshovedgruppe 20.1 Saging, høvling og 
impregnering av tre

Næringsgruppe 20.10  Saging, høvling og 
impregnering av tre

20.10.1 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller 
skrelt, av tykkelse over 6 mm; uimpregnerte jernbane- og 
sporveissviller av tre

20.10.10 Trelast saget eller kuttet i lengderetningen, knivskåret eller 
skrelt, av tykkelse over 6 mm; uimpregnerte jernbane- og 
sporveissviller av tre

4406.1 + 4407

20.10.2 Trelast, fortløpende profilert langs kanter eller flater; treull, 
tremel; tre i form av fliser eller spon

20.10.21 Trelast, fortløpende profilert langs kanter eller flater 4409

20.10.22 Treull, tremel 4405

20.10.23 Tre i form av fliser eller spon 4401.2

20.10.3 Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt 
tilhogd eller tilskåret; jernbane- og sporveissviller av tre, 
impregnerte eller behandlet på annen måte

20.10.31 Tømmer, også befridd for bark eller splintved eller grovt 
tilhogd eller tilskåret, behandlet med maling, beis, kreosot 
eller andre impregneringsmidler

4403.1

20.10.32 Jernbane- og sporveissviller av tre, impregnerte 4406.9
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20.10.4 Sagflis og treavfall

20.10.40 Sagflis og treavfall 4401.3

20.10.9 Treimpregneringsverk

20.10.90 Treimpregneringsverk

Næringshovedgruppe 20.2 Finer, kryssfiner, lamell-
tre, sponplater, fiberplater 
og andre bygnings- og 
møbelplater av tre

Næringsgruppe 20.20 Finer, kryssfiner, lamelltre, 
sponplater, fiberplater 
og andre bygnings- og 
møbelplater av tre

20.20.1 Plater

20.20.11 Kryssfiner som utelukkende består av trefinerplater 4412.1

20.20.12 Annen kryssfiner, finerte plater og lignende laminert tre 4412[.2 + .9]

20.20.13 Sponplater og lignende plater av tre eller andre treaktige 
materialer

4410

20.20.14 Fiberplater av tre eller andre treaktige materialer 4411

20.20.15 Etterbehandling av plater

20.20.2 Finer, trefinerplater, fortettet tre

20.20.21 Finer og trefinerplater og annen trelast saget i lengderetningen, 
knivskåret eller skrelt, av tykkelse på høyst 6 mm

4408

20.20.22 Fortettet tre i form av blokker, plater, lister eller profiler 4413

Næringshovedgruppe 20.3 Monteringsferdige hus og 
bygningsartikler av tre

Næringsgruppe 20.30 Monteringsferdige hus og 
bygningsartikler av tre

20.30.1 Monteringsferdige hus og bygningsartikler (unntatt 
prefabrikkerte bygninger) av tre

20.30.11 Vinduer, franske vinduer og vindusrammer og -karmer, dører 
og dørkarmer samt dørterskler, av tre

4418[.1 + .2]

20.30.12 Sammensatt parkett; forskaling til betongkonstruksjoner; 
takspon («shingels» og «shakes»), av tre

4418[.3 - .5]

20.30.13 Bygningsartikler i.e.n. 4418.9
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20.30.2 Prefabrikkerte bygninger av tre

20.30.20 Prefabrikkerte bygninger av tre 9406.00.1

20.30.9 Installasjon (oppføring) av monteringsferdige hus og 
bygningsartikler av tre og av prefabrikkerte bygninger av 
tre, av egen produksjon

20.30.90 Installasjon (oppføring) av monteringsferdige hus og 
bygningsartikler av tre og av prefabrikkerte bygninger av 
tre, av egen produksjon

20.30.99 Industrielle tjenester for monteringsferdige hus og 
bygningsartikler av tre

Næringshovedgruppe 20.4 Treemballasje

Næringsgruppe 20.40 Treemballasje

20.40.1 Treemballasje

20.40.11 Lastepaller, kassepaller og andre paller av tre 4415.2

20.40.12 Annen treemballasje og deler til treemballasje 4415.1 + 4416

20.40.9 Reparasjon og vedlikehold av treemballasje og paller

20.40.90 Reparasjon og vedlikehold av treemballasje og paller

20.40.99 Industrielle tjenester for treemballasje

Næringshovedgruppe 20.5 Andre trevarer og 
varer av kork, strå og 
flettematerialer

Næringsgruppe 20.51 Andre trevarer

20.51.1 Andre trevarer

20.51.11 Verktøy og redskaper, håndtak og skaft til verktøy og 
redskaper, håndtak og skaft til børster og koster, lester og 
blokker, av tre 

4417

20.51.12 Bordservise og kjøkkenartikler av tre 4419

20.51.13 Innlagt tre (marketeri), skrin, esker og etuier for 
bijouterivarer eller spisebestikk og lignende varer, statuetter 
og andre dekorasjonsgjenstander, av tre

4420

20.51.14 Trerammer til malerier, fotografier, speil eller lignende 
gjenstander og andre varer av tre

4414 + 4421
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20.51.9 Reparasjon og vedlikehold av andre trevarer i.e.n.

20.51.90 Reparasjon og vedlikehold av andre trevarer i.e.n.

20.51.99 Industrielle tjenester for andre trevarer

Næringsgruppe 20.52 Varer av kork, strå og 
flettematerialer

20.52.1 Varer av kork og strå eller andre flettematerialer; 
kurvmakerarbeider 

20.52.11 Naturlig kork, avbarket eller grovt parallellskåret eller i 
kvadratiske eller rektangulære blokker, plater, ark eller 
strimler; knust, granulert eller malt kork; korkavfall

4501.9 + 4502

20.52.12 Varer av naturlig kork 4503

20.52.13 Blokker, plater, ark og strimler, alle slags fliser, massive 
sylindre, av presset kork

4504.1

20.52.14 Presset kork; varer av presset kork i.e.n. 4504.9

20.52.15 Varer av strå, halm, esparto eller andre flettematerialer; 
kurvmakerarbeider

46

20.52.9 Industrielle tjenester for varer av kork, strå eller andre 
flettematerialer

20.52.99 Industrielle tjenester for varer av kork, strå eller andre 
flettematerialer

NÆRINGSOMRÅDE DE TREFOREDLING, GRA-
FISK PRODUKSJON OG 
FORLAGSVIRKSOMHET

NÆRING 21 PAPIRMASSE, PAPIR OG 
PAPIRVARER

Næringshovedgruppe 21.1 Papirmasse, papir og papp

Næringsgruppe 21.11 Papirmasse

21.11.1 Tremasse eller masse av andre cellulose fibermaterialer

21.11.11 Kjemisk tremasse av typen dissolvingmasse 4702

21.11.12 Kjemisk soda- eller sulfattremasse, unntatt dissolvingmasse 4703

21.11.13 Kjemisk sulfittremasse, unntatt dissol vingmasse 4704

21.11.14 Mekanisk tremasse, halvkjemisk tremasse, masse av andre 
celluloseholdige fibermaterialer

4701 + 4705 + 4706
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21.11.9 Industrielle tjenester for papirmasse

21.11.99 Industrielle tjenester for papirmasse

Næringsgruppe 21.12 Papir og papp

21.12.1

Avispapir, håndlaget papir og annet ubestrøket papir eller 
papp til grafiske formål

21.12.11 Avispapir i ruller eller ark 4801 + 4802[.61.10 + 
.62.10 + .69.10]

21.12.12 Håndlaget papir og papp 4802.1

21.12.13 Papir og papp av det slag som brukes som basis for lys-, 
varme- eller elektrosensitivt papir eller papp; karbonråpapir; 
tapetråpapir

4802[.2 - .4]

21.12.14 Annet papir og annen papp 4802[.5 + .61(.50 + .90) + 
62(.50 + .90) + 69(.50 + 
.90)]

21.12.2 Papir av det slag som brukes til toalettpapir; ubestrøket 
kraftliner og annet ubestrøket papir og annen ubestrøket 
papp

21.12.21 Papir av det slag som brukes til toalettpapir, ansiktsservietter, 
håndklær, servietter eller lignende papir til bruk i 
husholdningen eller til sanitære formål; cellulosevatt og duk 
av cellulosefibrer

4803

21.12.22 Kraftliner, ubestrøket 4804.1

21.12.23 Annet ubestrøket kraftpapir og kraftpapp; kraftsekkepapir, 
kreppet eller plissert

4804[.2 - .5] + 4808.2

21.12.24 Papir for framstilling av bølgepapir (fluting) i ruller eller 
ark

4805.1

21.12.25 Testliner, ubestrøket 4805.2

21.12.3 Annet ubestrøket papir og annen ubestrøket papp; 
sigarettpapir, ikke tilskåret

21.12.30 Annet ubestrøket papir og annen ubestrøket papp; 
sigarettpapir, ikke tilskåret

4805[.3 - .8] + 4813.9

21.12.4 Pergamentpapir, smørpapir, bakepapir, tracingpapir og 
pergamyn (glassin) samt annet glittet, gjennomsiktig eller 
gjennomskinnelig papir

21.12.40 Pergamentpapir, smørpapir, bakepapir, tracingpapir og 
pergamyn (glassin) samt annet glittet, gjennomsiktig eller 
gjennomskinnelig papir

4806
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21.12.5 Bearbeidet papir og papp

21.12.51 Papir og papp som består av flere lag papir eller papp 
holdt sammen med et bindemiddel, uten overdrag eller 
impregnering

4807

21.12.52 Kraftpapir, kreppet eller plissert, også mønsterpreget eller 
perforert, i.e.n.

4808[.3 + .9]

21.12.53 Papir og papp av det slag som brukes som skrivepapir, 
trykkpapir eller til andre grafiske formål, bestrøket med 
kaolin (China clay) eller andre uorganiske stoffer

4810[.1 + .2]

21.12.54 Kraftpapir og kraftpapp, unntatt av det slag som brukes 
som skrivepapir, trykkpapir eller til andre grafiske formål, 
bestrøket med kaolin (China clay) eller andre uorganiske 
stoffer

4810[.3 + .9]

21.12.55 Karbonpapir, selvkopierende papir og annet kopipapir eller 
overføringspapir i ruller eller ark

4809

21.12.56 Papir, papp, cellulosevatt og duk av cellulosefibrer, bestrøket, 
impregnert, belagt, overflatefarget, overflatedekorert eller 
trykt, i ruller eller ark

4811[.1 - .6]

21.12.57 Annet papir og annen papp samt cellulosevatt og duk av 
cellulosefibrer

4811.9

21.12.6 Avfall av papir eller papp

21.12.60 Avfall av papir eller papp 4707

21.12.9 Industrielle tjenester for papir eller papp

21.12.99 Industrielle tjenester for papir eller papp

Næringshovedgruppe 21.2 Varer av papir og papp

Næringsgruppe 21.21 Bølgepapp og emballasje av 
papir og papp

21.21.1 Bølgepapp og emballasje av papir og papp

21.21.11 Bølgepapp i ruller eller ark 4808.1

21.21.12 Sekker og poser av papir 4819[.3 + .4]

21.21.13 Esker og kasser av bølgepapp 4819.1

21.21.14 Sammenleggbare esker og kasser, unntatt av bølgepapp 4819.2

21.21.15 Sorterings- og oppbevaringsesker og lignende varer av det 
slag som brukes i kontorer, butikker eller lignende

4819[.5 + .6]
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21.21.9 Industrielle tjenester for bølgepapp og emballasje av papir 
og papp

21.21.99 Industrielle tjenester for bølgepapp og emballasje av papir 
og papp

Næringsgruppe 21.22 Husholdnings- og 
toalettartikler av papir

21.22.1 Husholdnings- og toalettartikler av papir

21.22.11 Toalettpapir, lommetørklær, servietter for ansikt og hender 
samt håndklær, bordduker og bordservietter av papir

4818[.1 - .3]

21.22.12 Sanitær- eller sykehusartikler; klær og tilbehør til klær av 
papirmasse, papir, cellulosevatt eller duk av cellulosefibrer

4818[.4 - .9]

21.22.13 Brett, tallerkener, fat, kopper og lignende av papir eller 
papp

4823.6

21.22.9 Industrielle tjenester for husholdnings- og toalettartikler av 
papir

21.22.99 Industrielle tjenester for husholdnings- og toalettartikler av 
papir

Næringsgruppe 21.23 Kontorartikler av papir

21.23.1 Kontorartikler av papir

21.23.11 Karbonpapir, selvkopierende papir og annet kopipapir eller 
overføringspapir; stensiler og offsetplater av papir, papir 
påført klebestoff

4816 + 4823.1

21.23.12 Konvolutter, kortbrev, brevkort (ikke illustrerte) og 
korrespondansekort av papir eller papp; esker, mapper og 
lignende av papir eller papp, som inneholder et utvalg av 
brevpapir, konvolutter og lignende

4817

21.23.13 Annet papir og annen papp, av det slag som brukes som 
skrivepapir, trykkpapir eller til andre grafiske formål, trykt, 
mønsterpreget eller perforert

4823[.90(.12 + .2)]

21.23.9 Industrielle tjenester for kontorartikler av papir

21.23.99 Industrielle tjenester for kontorartikler av papir

Næringsgruppe 21.24 Tapeter

21.24.1 Tapeter

21.24.11 Tapeter og lignende veggkledninger, gjennomsiktig 
vinduspapir

4814

21.24.12 Tekstiltapeter 5905
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21.24.9 Industrielle tjenester for tapeter

21.24.99 Industrielle tjenester for tapeter

Næringsgruppe 21.25 Andre varer av papir og papp 
i.e.n.

21.25.1 Andre varer av papir og papp i.e.n.

21.25.11 Gulvbelegg med underlag av papir eller papp 4815

21.25.12 Etiketter av papir eller papp 4821

21.25.13 Filtrerblokker og filtrerplater av papirmasse 4812

21.25.14 Sigarettpapir; bobiner, spoler og lignende av papirmasse, 
papir eller papp; filtrerpapir og -papp; andre varer av papir 
eller papp i.e.n.

4813[.1 + .2] + 4822 + 
4823[.2 + .4 + .7 + .90(.10 
+ 14 + 15) + 90(.3 - .9)]

21.25.9 Industrielle tjenester for andre varer av papir og papp i.e.n.

21.25.99 Industrielle tjenester for andre varer av papir og papp i.e.n.

NÆRING 22 TRYKKSAKER OG INN-
SPILTE OPPTAK

Næringshovedgruppe 22.1 Bøker, aviser og andre 
trykksaker og innspilte 
opptak

Næringsgruppe 22.11 Bøker

22.11.1 Bøker, brosjyrer, hefter og lignende trykksaker; som enkle 
blad

22.11.10 Bøker, brosjyrer, hefter og lignende trykksaker; som enkle 
blad

4901.1

22.11.2 Bøker, brosjyrer, hefter og lignende; i trykt og elektronisk 
form

22.11.21 Bøker, brosjyrer, hefter og lignende; i trykt form 4901.99 + 4903

22.11.22 Bøker, brosjyrer, hefter og lignende; i elektronisk form

22.11.3 Ordbøker og leksika, samt periodisk utkomne hefter til slike; 
i trykt og elektronisk form

22.11.31 Ordbøker og leksika, samt periodisk utkomne hefter til slike; 
i trykt form

4901.91

22.11.32 Ordbøker og leksika, samt periodisk utkomne hefter til slike; 
i elektronisk form

22.11.4 Atlas og andre kartbøker; i trykt og elektronisk form

22.11.41 Atlas og andre kartbøker; i trykt form 4905.91

22.11.42 Atlas og andre kartbøker; i elektronisk form
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22.11.5 Trykte kart, sjøkart og lignende kart, globuser, ikke i 
bokform; i trykt og elektronisk form

22.11.51 Trykte kart, sjøkart og lignende kart, globuser, ikke i 
bokform; i trykt form

4905[.1 + 99]

22.11.52 Trykte kart, sjøkart og lignende kart, globuser, ikke i 
bokform; i elektronisk form

22.11.6 Salg av annonseplass i bøker, i trykt og elektronisk form

22.11.61 Salg av annonseplass i bøker; i trykt form

22.11.62 Salg av annonseplass i bøker; i elektronisk form

22.11.9 Industrielle tjenester for bøker

22.11.99 Industrielle tjenester for bøker

Næringsgruppe 22.12 Aviser, blader og tidsskrifter 
som utkommer minst fire 
ganger i uken

22.12.1 Aviser, blader og tidsskrifter som utkommer minst fire 
ganger i uken; i trykt og elektronisk form

22.12.11 Aviser, blader og tidsskrifter som utkommer minst fire 
ganger i uken; i trykt form

4902.1

22.12.12 Aviser, blader og tidsskrifter som utkommer minst fire 
ganger i uken; i elektronisk form

22.12.2 Salg av annonseplass i aviser, blader og tidsskrifter som 
utkommer minst fire ganger i uken; i trykt og elektronisk 
form

22.12.21 Salg av annonseplass i aviser, blader og tidsskrifter som 
utkommer minst fire ganger i uken; i trykt form

22.12.22 Salg av annonseplass i aviser, blader og tidsskrifter som 
utkommer minst fire ganger i uken; i elektronisk form

22.12.9 Industrielle tjenester for aviser, blader og tidsskrifter som 
utkommer minst fire ganger i uken

22.12.99 Industrielle tjenester for aviser, blader og tidsskrifter som 
utkommer minst fire ganger i uken

Næringsgruppe 22.13 Aviser, blader og tidsskrifter 
som utkommer sjeldnere enn 
fire ganger i uken

22.13.1 Aviser, blader og tidsskrifter som utkommer sjeldnere enn 
fire ganger i uken; i trykt og elektronisk form

22.13.11 Aviser, blader og tidsskrifter som utkommer sjeldnere enn 
fire ganger i uken; i trykt form

4902.9

22.13.12 Aviser, blad og tidsskrifter som utkommer sjeldnere enn fire 
ganger i uken; i elektronisk form

22.13.2 Salg av annonseplass i aviser, blader og tidsskrifter som 
utkommer sjeldnere enn fire ganger i uken; i trykt og 
elektronisk form

22.13.21 Salg av annonseplass i aviser, blader og tidsskrifter som 
utkommer sjeldnere enn fire ganger i uken; i trykt form

22.13.22 Salg av annonseplass i aviser, blader og tidsskrifter som 
utkommer sjeldnere enn fire ganger i uken; i elektronisk 
form
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22.13.9 Industrielle tjenester for aviser, blader og tidsskrifter som 
utkommer sjeldnere enn fire ganger i uken

22.13.99 Industrielle tjenester for aviser, blader og tidsskrifter som 
utkommer sjeldnere enn fire ganger i uken

Næringsgruppe 22.14 Lydopptak

22.14.1 Plater, bånd, CD-er, DVD-er og annet innspilt materiale 
med lyd

22.14.11 Grammofonplater, CD-er og DVD-er 8524[.1 + .32 + .99]

22.14.12 Magnetbånd utelukkende innspilt med lyd 8524[.51 + .52]

22.14.2 Noter; i trykt og elektronisk form

22.14.21 Noter; i trykt form 4904

22.14.22 Noter; i elektronisk form

22.14.9 Industrielle tjenester for lydopptak

22.14.99 Industrielle tjenester for lydopptak

Næringsgruppe 22.15 Postkort, kort med personlige 
hilsninger, bilder og lignende 
trykksaker

22.15.1 Postkort, kort med personlige hilsninger, bilder og andre 
trykksaker; i trykt og elektronisk form

22.15.11 Illustrerte postkort, kort med personlige hilsninger og 
lignende; i trykt form

4909

22.15.12 Illustrerte postkort, kort med personlige hilsninger og 
lignende; i elektronisk form

22.15.13

22.15.14

Bilder, plansjer og fotografier; i trykt form

Bilder, plansjer og fotografier; i elektronisk form

4911.91

22.15.15 Overføringstrykk (dekalkomanier), kalendere; i trykt form 4908 + 4910

22.15.16 Overføringstrykk (dekalkomanier), kalendere; i elektronisk 
form

22.15.2 Salg av annonseplass på postkort, kort med personlige 
hilsninger, bilder og andre trykksaker; i trykt og elektronisk 
form

22.15.21 Salg av annonseplass på postkort, kort med personlige 
hilsninger, bilder og andre trykksaker; i trykt form

22.15.22 Salg av annonseplass på postkort, kort med personlige 
hilsninger, bilder og andre trykksaker; i elektronisk form

22.15.9 Industrielle tjenester for postkort, kort med personlige 
hilsninger, bilder og andre trykksaker

22.15.99 Industrielle tjenester for postkort, kort med personlige 
hilsninger, bilder og andre trykksaker

Næringshovedgruppe 22.2 Grafisk produksjon og 
tjenester tilknyttet grafisk 
produksjon

Næringsgruppe 22.21 Trykking av aviser

22.21.1 Trykking av aviser

22.21.10 Trykking av aviser
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Næringsgruppe 22.22 Trykking i.e.n.

22.22.1 Frimerker, sjekker, pengesedler, aksjer og obligasjoner, 
reklametrykksaker, handelskataloger og lignende, andre 
trykksaker i.e.n.

22.22.11 Ubrukte frimerker, stempelpapir, sjekkblanketter, 
pengesedler og lignende 

4907

22.22.12 Reklametrykksaker, handelskataloger og lignende 4911.1

22.22.13 Andre trykksaker i.e.n. 4911.99

22.22.2 Protokoller, regnskapsbøker, samlepermer, blanketter og 
lignende varer av papir eller papp til bruk i kontorer og 
lignende

22.22.20 Protokoller, regnskapsbøker, samlepermer, blanketter og 
lignende varer av papir eller papp til bruk i kontorer og 
lignende

4820

22.22.3 Trykking unntatt trykking av aviser

22.22.31 Trykking av bøker

22.22.32 Trykking i.e.n.

Næringsgruppe 22.23 Bokbinding

22.23.1 Bokbinding

22.23.10 Bokbinding

Næringsgruppe 22.24 Ferdiggjøring før trykking

22.24.1 Ferdiggjøring før trykking

22.24.10 Ferdiggjøring før trykking

22.24.2 Trykktyper, klisjeer, plater, sylindre og andre trykkformer

22.24.20 Trykktyper, klisjeer, plater, sylindre og andre trykkformer 8442.5

Næringsgruppe 22.25 Annen grafisk produksjon 

22.25.1 Annen grafisk produksjon

22.25.10 Annen grafisk produksjon

Næringshovedgruppe 22.3 Reproduksjon av innspilte 
opptak

Næringsgruppe 22.31 Reproduksjon av lydopptak

22.31.1 Reproduksjon av lydopptak

22.31.10 Reproduksjon av lydopptak

Næringsgruppe 22.32 Reproduksjon av videoopptak

22.32.1 Reproduksjon av videoopptak

22.32.10 Reproduksjon av videoopptak



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 49/370 2.10.2003

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Næringsgruppe 22.33 Reproduksjon av programvare 
for datamaskiner

22.33.1 Reproduksjon av programvare for datamaskiner

22.33.10 Reproduksjon av programvare for datamaskiner

NÆRINGSOMRÅDE DF KULL- OG PETRO-
LEUMSPRODUKTER OG 
KJERNEBRENSEL

NÆRING 23 KULL- OG PETRO-
LEUMSPRODUKTER OG 
KJERNEBRENSEL

Næringshovedgruppe 23.1 Kullprodukter

Næringsgruppe 23.10 Kullprodukter

23.10.1 Koks og halvkoks av steinkull, brunkull eller torv, også 
agglomerert; retortkull

23.10.10 Koks og halvkoks av steinkull, brunkull eller torv, også 
agglomerert; retortkull

2704

23.10.2 Steinkull-, brunkull- og torvtjære samt annen mineralsk 
tjære

23.10.20 Steinkull-, brunkull- og torvtjære samt annen mineralsk 
tjære

2706

23.10.9 Industrielle tjenester for kullprodukter

23.10.99 Industrielle tjenester for kullprodukter

Næringshovedgruppe 23.2 Raffinerte petroleums-
produkter

Næringsgruppe 23.20 Raffinerte petroleums-
produkter

23.20.1 Fyringsolje og bensin; smøreoljer

23.20.11 Bensin for stempeldrevne forbrenningsmotorer, herunder 
flybensin

2710.11[.31 - .59]

23.20.12 Jetbensin (flydrivstoff) 2710.11.7

23.20.13 Andre lette oljer utvunnet av jordolje, lette destillater i.e.n. 2710.11[.1 + .2 + .90]

23.20.14 Parafin, herunder jetparafin (flydrivstoff) 2710.19[.21 + .25]

23.20.15 Gassoljer 2710.19[.3 + .4]

23.20.16 Andre mellomtunge oljer utvunnet av jordolje, 
mellomdestillater i.e.n.

2710.19[.1 + .29]

23.20.17 Fyringsoljer i.e.n. 2710.19[.5 + .6]

23.20.18 Smøreoljer utvunnet av jordolje, tungdestillater 2710.19[.7 - .9]
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23.20.2 Jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner unntatt 
naturgass

23.20.21 Propan og butan i flytende form 2711[.12 + .13]

23.20.22 Etylen, propylen, butylen og butadien og andre jordoljegasser 
eller gassformige hydrokarboner unntatt naturgass

2711[.14 + .19 + .29]

23.20.3 Andre petroleumsprodukter

23.20.31 Vaselin; parafinvoks; jordoljevoks og annen voks 2712

23.20.32 Petrolkoks, jordoljebitumen og andre reststoffer fra jordolje 2713

23.20.4 Spillolje

23.20.40 Spillolje 2710.9

23.20.9 Industrielle tjenester for raffinerte petroleumsprodukter

23.20.99 Industrielle tjenester for raffinerte petroleumsprodukter

Næringshovedgruppe 23.3 Kjernebrensel

Næringsgruppe 23.30 Kjernebrensel

23.30.1 Radioaktive grunnstoffer, isotoper og forbindelser; 
radioaktive reststoffer 

23.30.11 Naturlig uran og dets forbindelser 2844.1

23.30.12 Anriket uran og plutonium og deres forbindelser 2844.2

23.30.13 Avsvekket uran og thorium og deres forbindelser 2844.3

23.30.14 Radioaktive grunnstoffer, isotoper og forbindelser i.e.n.; 
radioaktive reststoffer 

2844.4

23.30.2 Ubestrålte brenselelementer for kjernereaktorer

23.30.20 Ubestrålte brenselelementer for kjernereaktorer 8401.3

23.30.9 Behandling av radioaktivt avfall

23.30.90 Behandling av radioaktivt avfall
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NÆRINGSOMRÅDE DG KJEMIKALIER OG 
KJEMISKE PRODUKTER

NÆRING 24 KJEMIKALIER OG 
KJEMISKE PRODUKTER

Næringshovedgruppe 24.1 Kjemiske råvarer

Næringsgruppe 24.11 Industrigasser

24.11.1 Industrigasser

24.11.11 Hydrogen, argon, edelgasser, nitrogen og oksygen 2804[.1 - .4]

24.11.12 Karbondioksid og andre uorganiske oksygenforbindelser av 
ikke-metaller

2811[.21 + .29]

24.11.13 Flytende og komprimert luft 2851.00.3

24.11.9 Industrielle tjenester for industrigasser

24.11.99 Industrielle tjenester for industrigasser

Næringsgruppe 24.12 Fargestoffer og 
pigmenter

24.12.1 Oksider, peroksider og hydroksider

24.12.11 Sinkoksid og sinkperoksid; titanoksid 2817 + 2823

24.12.12 Oksider og hydroksider av krom, mangan, bly og kobber 2819 + 2820 + 2824 + 
2825.5

24.12.13 Andre oksider, hydroksider og peroksider av metall 2821 + 2822 + 2825[.2 - 
.4 + .6 - .9]

24.12.2 Garvestoff- og fargestoffekstrakter; tanniner og deres 
derivater; fargestoffer i.e.n.

24.12.21 Syntetiske, organiske fargestoffer og substratpigmenter; 
preparater på basis av disse

3204 + 3205

24.12.22 Garvestoffekstrakter av vegetabilsk opprinnelse; tanniner og 
deres derivater; fargestoffer av vegetabilsk eller animalsk 
opprinnelse

3201 + 3203

24.12.23 Syntetiske, organiske garvestoffer og uorganiske 
garvestoffer; preparater til garving

3202

24.12.24 Fargestoffer i.e.n.; uorganiske produkter av det slag som 
brukes som luminoforer

3206

24.12.9 Industrielle tjenester for fargestoffer og pigmenter

24.12.99 Industrielle tjenester for fargestoffer og pigmenter
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Næringsgruppe 24.13 Andre uorganiske kjemikalier

24.13.1 Kjemiske grunnstoffer i.e.n.; uorganiske syrer og 
forbindelser

24.13.11 Metalloider 2801 – 2803 + 2804[.5 - 
.9]

24.13.12 Halogen- eller svovelforbindelser av ikke-metaller 2812 + 2813

24.13.13 Alkalimetaller eller jordalkalimetaller; sjeldne jordmetaller, 
scandium og yttrium; kvikksølv

2805

24.13.14 Hydrogenklorid; oleum, difosforpentoksid; andre uorganiske 
syrer; silisiumdioksid og svoveldioksid

2806 + 2807 + 2809 + 2810 + 
2811[.1 + .22 + .23]

24.13.15 Oksider, hydroksider og peroksider; hydrazin og 
hydroksylamin samt deres uorganiske salter

2815 + 2816 + 2818.3 + 
2825.1

24.13.2 Metallhalogenater, hypokloritter, klorater og perklorater

24.13.21 Metallhalogenater 2826 + 2827[.2 - .6]

24.13.22 Hypokloritter, klorater og perklorater 2828 + 2829

24.13.3 Sulfider, sulfater; nitrater, fosfater og karbonater

24.13.31 Sulfider, sulfitter og sulfater 2830 - 2833

24.13.32 Fosfinater, fosfonater, fosfater og polyfosfater 2834[.29] + 2835

24.13.33 Karbonater 2836[.2 - .9]

24.13.4 Salter av andre metaller

24.13.41 Salter av metalloksidsyrer eller metallperoksidsyrer 2841 + 2843

24.13.42 Andre uorganiske forbindelser i.e.n., herunder destillert 
vann, amalgamer unntatt amalgamer av edle metaller

2851.00[.1 + .9]
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24.13.5 Andre uorganiske kjemikalier i.e.n.

24.13.51 Isotoper i.e.n. og deres forbindelser 2845

24.13.52 Cyanider, oksidcyanider og komplekse cyanider; fulminater, 
cyanater og tiocyanater; silikater; borater; peroksoborater 
(perborater); andre salter av uorganiske syrer eller 
peroksosyrer

2837 – 2840 + 2842

24.13.53 Hydrogenperoksid 2847

24.13.54 Fosfider; karbider; hydrider; nitrider; azider; silisider og 
borider

2848 - 2850

24.13.55 Uorganiske eller organiske forbindelser av sjeldne 
jordmetaller, av yttrium eller av scandium

2846

24.13.56 Raffinert svovel unntatt sublimert, utfelt eller kolloidalt 
svovel

2503.00.9

24.13.57 Røstet svovelkis (kisavbrann) 2601.2

24.13.58 Piezoelektrisk kvarts; andre syntetiske eller rekonstruerte 
edle eller halvedle steiner, også bearbeidede

7104[.1 + .2]

24.13.9 Industrielle tjenester for andre uorganiske kjemikalier

24.13.99 Industrielle tjenester for andre uorganiske kjemikalier

Næringsgruppe 24.14 Andre organiske kjemiske 
råvarer

24.14.1 Hydrokarboner og deres derivater

24.14.11 Asykliske hydrokarboner 2901

24.14.12 Sykliske hydrokarboner 2902

24.14.13 Klorderivater av asykliske hydrokarboner 2903[.1 + .2]

24.14.14 Sulfo-, nitro- eller nitrosoderivater av hydrokarboner, også 
halogenerte

2904

24.14.15 Andre derivater av hydrokarboner 2903[.3 - .6]

24.14.2 Alkoholer, fenoler, fenolalkoholer og deres halogen-, sulfo-, 
nitro- eller nitrosoderivater; industrielle fettalkoholer

24.14.21 Industrielle fettalkoholer 3823.7

24.14.22 Enverdige alkoholer 2905[.1 + .2]

24.14.23 Toverdige alkoholer, flerverdige alkoholer, sykliske 
alkoholer og deres derivater

2905[.3 + .41 - .44 + .49 
+ .5] + 2906

24.14.24 Fenoler, fenolalkoholer og fenolderivater 2907 + 2908
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24.14.3 Industrielle monokarboksylfettsyrer; karboksylsyrer og 
deres derivater

24.14.31 Industrielle monokarboksylfettsyrer; raffinasjonsfettsyrer 3823.1

24.14.32 Mettede, asykliske monokarboksylsyrer og deres derivater 2915

24.14.33 Umettede monokarboksylsyrer, sykloalkaniske, 
sykloalkeniske eller sykloterpeniske asykliske 
polykarboksylsyrer og deres derivater

2916 + 2917[.1 + .2]

24.14.34 Aromatiske polykarboksylsyrer og karboksylsyrer som i 
tillegg har annen oksygenfunksjon; og deres derivater unntatt 
salisylsyre og dens derivater

2917.3 + 2918[.1 + .29 + 
.3 + .9]

24.14.4 Organiske forbindelser med nitrogenfunksjon

24.14.41 Forbindelser med aminfunksjon 2921

24.14.42 Aminoforbindelser med oksygenfunksjon unntatt lysin og 
glutaminsyre

2922[.1 - .3 + .43 + 44 + 
.49 + .5]

24.14.43 Ureiner; forbindelser med karboksyamidfunksjon; 
forbindelser med nitrilfunksjon; deres derivater

2924.21 + 2925 + 2926

24.14.44 Forbindelser med annen nitrogenfunksjon 2927 - 2929

24.14.5 Organiske svovelforbindelser og andre uorganisk-organiske 
forbindelser; heterosykliske forbindelser i.e.n.

24.14.51 Organiske svovelforbindelser og andre uorganisk-organiske 
forbindelser

2930 + 2931

24.14.52 Heterosykliske forbindelser i.e.n.; nukleinsyrer og deres 
salter

2932[.1 + .21  + .9] + 
2933[.29 + .3 + .4 + .61 + 
.7 + .9] + 2934[.1 + .2 + 
.9]

24.14.53 Fosforsyreestere og estere av andre uorganiske syrer og 
deres salter; deres derivater

2919 + 2920

24.14.6 Etere, organiske peroksider, epoksider, acetaler og 
hemiacetaler; andre organiske forbindelser

24.14.61 Forbindelser med aldehydfunksjon 2912 + 2913

24.14.62 Forbindelser med keton- eller kinonfunksjon 2914

24.14.63 Etere, organiske peroksider, epoksider, acetaler og 
hemiacetaler og deres derivater

2909 - 2911

24.14.64 Enzymer og andre organiske forbindelser i.e.n. 2942 + 3507
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24.14.7 Diverse organiske kjemiske råvarer

24.14.71 Derivater av vegetabilske produkter eller harpiksprodukter 3802.9 + 3803 + 3805 - 
3807

24.14.72 Trekull 4402

24.14.73 Oljer og andre destillasjonsprodukter av høytemperaturtjære 
av steinkull; bek og bekkoks

2707 + 2708

24.14.8 Avlut fra fabrikasjon av tremasse unntatt tallolje

24.14.80 Avlut fra fabrikasjon av tremasse unntatt tallolje 3804

24.14.9 Industrielle tjenester for andre organiske kjemikalier

24.14.99 Industrielle tjenester for andre organiske kjemikalier

Næringsgruppe 24.15 Gjødsel og nitrogenforbin-
delser

24.15.1 Nitrersyrer; salpetersyre; ammoniakk

24.15.10 Nitrersyrer; salpetersyre; ammoniakk 2808 + 2814

24.15.2 Ammoniumklorid (salmiakk); nitritter; nitrater av kalium; 
ammoniumkarbonater 

24.15.20 Ammoniumklorid (salmiakk); nitritter; nitrater av kalium; 
ammoniumkarbonater 

2827.1 + 2834[.1  + .21] + 
2836.1

24.15.3 Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk

24.15.30 Nitrogengjødsel, mineralsk eller kjemisk 3102[.1 - .4 + .6 - .9]

24.15.4 Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk

24.15.40 Fosfatgjødsel, mineralsk eller kjemisk 3103

24.15.5 Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk

24.15.50 Kaligjødsel, mineralsk eller kjemisk 3104[.2 - .9]

24.15.6 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel i.e.n.

24.15.60 Animalsk eller vegetabilsk gjødsel i.e.n. 3101
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24.15.7 Natriumnitrat

24.15.70 Natriumnitrat 3102.5

24.15.8 Gjødsel i.e.n.

24.15.80 Gjødsel i.e.n. 3105

24.15.9 Industrielle tjenester for gjødsel og nitrogenforbindelser

24.15.99 Industrielle tjenester for gjødsel og nitrogenforbindelser

Næringsgruppe 24.16 Basisplast

24.16.1 Polymerer av etylen i ubearbeidede former

24.16.10 Polymerer av etylen i ubearbeidede former 3901

24.16.2 Polymerer av styren i ubearbeidede former

24.16.20 Polymerer av styren i ubearbeidede former 3903

24.16.3 Polymerer av vinylklorid eller av andre halogenerte olefiner, 
i ubearbeidede former

24.16.30 Polymerer av vinylklorid eller av andre halogenerte olefiner, 
i ubearbeidede former

3904

24.16.4 Polyetere og polyestere; polykarbonater, alkydharpikser og 
epoksyharpikser

24.16.40 Polyetere og polyestere; polykarbonater, alkydharpikser og 
epoksyharpikser

3907

24.16.5 Annen basisplast; ionebyttere

24.16.51 Polymerer av propylen eller av andre olefiner, i ubearbeidede 
former

3902

24.16.52 Polymerer av vinylacetat eller av andre vinylestere, i 
ubearbeidede former

3905

24.16.53 Akrylpolymerer i ubearbeidede former 3906

24.16.54 Polyamider i ubearbeidede former 3908

24.16.55 Ureaharpikser; tioureaharpikser og melaminharpikser i 
ubearbeidede former

3909[.1 + .2]

24.16.56 Andre aminoharpikser, fenolharpikser og polyuretaner, i 
ubearbeidede former

3909[.3 - .5]

24.16.57 Silikoner i ubearbeidede former 3910

24.16.58 Annen basisplast i.e.n. 3911 - 3914

24.16.6 Avfall, klipp og skrap av plast

24.16.60 Avfall, klipp og skrap av plast 3915
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24.16.9 Industrielle tjenester for basisplast

24.16.99 Industrielle tjenester for basisplast

Næringsgruppe 24.17 Syntetisk gummi

24.17.1 Syntetisk gummi

24.17.10 Syntetisk gummi 4002

24.17.9 Industrielle tjenester for syntetisk gummi

24.17.99 Industrielle tjenester for syntetisk gummi

Næringshovedgruppe 24.2 Plantevern- og skadedyr-
midler og andre landbruks-
kjemiske produkter

Næringsgruppe 24.20 Plantevern- og skadedyr-
midler og andre landbruks-
kjemiske produkter

24.20.1 Plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske 
produkter

24.20.11 Insektbekjempende midler og middmidler 3808.1

24.20.12 Ugressbekjempende midler 3808.30[.1 + .2]

24.20.13 Antigromidler og plantevekstregulerende midler 3808.30[.3 + .9]

24.20.14 Desinfeksjonsmidler 3808.4

24.20.15 Soppbekjempende midler, rottegift og lignende produkter 3808[.2 + .9]

24.20.9 Industrielle tjenester for plantevern- og skadedyrmidler og 
andre landbrukskjemiske produkter

24.20.99 Industrielle tjenester for plantevern- og skadedyrmidler og 
andre landbrukskjemiske produkter

Næringshovedgruppe 24.3 Maling og lakk, trykkfarger 
og tetningsmidler

Næringsgruppe 24.30 Maling og lakk, trykkfarger 
og tetningsmidler

24.30.1 Maling og lakk på basis av polymerer

24.30.11 Maling og lakk på basis av akryl- eller vinylpolymerer, 
dispergert eller oppløst i vandig medium

3209

24.30.12 Maling og lakk på basis av akryl- eller vinylpolymerer, 
dispergert eller oppløst i ikke-vandig medium; løsninger

3208
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24.30.2 Annen maling og lakk samt lignende produkter; 
kunstnerfarger og trykkfarger

24.30.21 Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og 
tilberedte farger, smeltbare emaljer og glasurer, engober, 
flytende lusterfarger og lignende preparater; glassfritter

3207

24.30.22 Annen maling og lakk; tilberedte sikkativer 3210 – 3212 + 3214 + 
3814

24.30.23 Kunstnerfarger, farger til bruk i undervisningen, plakatfarger, 
brekkfarger, farger til hobbybruk og lignende

3213

24.30.24 Trykkfarger 3215.1

24.30.9 Industrielle tjenester for maling og lakk, trykkfarger og 
tetningsmidler

24.30.99 Industrielle tjenester for maling og lakk, trykkfarger og 
tetningsmidler

Næringshovedgruppe 24.4 Farmasøytiske råvarer og 
preparater

Næringsområde 24.41 Farmasøytiske råvarer

24.41.1 Salisylsyre; O-acetylsalisylsyre og dens salter og estere

24.41.10 Salisylsyre; O-acetylsalisylsyre og dens salter og estere 2918[.21 - .23]

24.41.2 Lysin, glutaminsyre og deres salter; kvaternære 
ammoniumsalter og ammoniumhydroksider; fosfo-
aminolipider; amider og deres derivater og salter

24.41.20 Lysin, glutaminsyre og deres salter; kvaternære 
ammoniumsalter og ammoniumhydroksider; fosfo-
aminolipider; amider og deres derivater og salter

2922[.41 + .42] + 2923 + 
2924[.1 + .23 + .24 + .29]

24.41.3 Laktoner i.e.n.; heterosykliske forbindelser med bare 
nitrogen som heteroatom(er) som i strukturen inneholder en 
ukondensert pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, 
en ukondensert triazinring eller et fenotiazinringsystem 
ikke videre kondensert; hydantoin og dets derivater; 
sulfonamider

24.41.31 Laktoner i.e.n.; heterosykliske forbindelser med bare 
nitrogen som heteroatom(er) som i strukturen inneholder en 
ukondensert pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, 
en ukondensert triazinring eller et fenotiazinringsystem ikke 
videre kondensert; hydantoin og dets derivater

2932.29 + 2933[.1 + .21 + 
.5 + .69] + 2934.3

24.41.32 Sulfonamider 2935

24.41.4 Sukkerarter, kjemisk rene, i.e.n., sukkeretere, sukkerestere 
og deres salter

24.41.40 Sukkerarter, kjemisk rene, i.e.n., sukkeretere, sukkerestere 
og deres salter

2940
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24.41.5 Provitaminer, vitaminer og hormoner; glykosider, 
vegetabilske alkaloider og deres derivater; antibiotika

24.41.51 Provitaminer, vitaminer og deres derivater 2936

24.41.52 Hormoner og deres derivater; andre steroider som 
hovedsakelig brukes som hormoner

2937

24.41.53 Glykosider, vegetabilske alkaloider og deres salter, etere, 
estere og andre derivater

2938 + 2939

24.41.54 Antibiotika 2941

24.41.6 Kjertler og andre organer; ekstrakter av kjertler eller andre 
organer; andre stoffer fra mennesker eller dyr i.e.n.

24.41.60 Kjertler og andre organer; ekstrakter av kjertler eller andre 
organer; andre stoffer fra mennesker eller dyr i.e.n.

3001 + 3002.9

24.41.9 Industrielle tjenester for farmasøytiske råvarer

24.41.99 Industrielle tjenester for farmasøytiske råvarer

Næringsgruppe 24.42 Farmasøytiske preparater

24.42.1 Legemidler

24.42.11 Legemidler med innhold av penicillin eller andre antibiotika 3003[.1 + .2] + 3004[.1 + 
.2]

24.42.12 Legemidler med innhold av hormoner, men ikke antibiotika 3003.3 + 3004.3

24.42.13 Legemidler med innhold av alkaloider eller derivater derav, 
men uten innhold av hormoner eller antibiotika

3003[.4 + .9] + 3004[.4 - 
.9]

24.42.2 Andre farmasøytiske varer og preparater

24.42.21 Immunsera og vaksiner 3002[.1 - .3]

24.42.22 Kjemiske, befruktningshindrende preparater på basis av 
hormoner eller spermicider

3006.[.6]

24.42.23 Diagnostiske reagenser og andre farmasøytiske preparater 3006[.2 - .4 + .7]

24.42.24 Heftplaster, katgut og lignende materialer; esker og vesker 
med førstehjelpsutstyr

3005 + 3006[.1 + .5]

24.42.25 Avfall av legemidler 3006.8
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24.42.9 Industrielle tjenester for farmasøytiske preparater

24.42.99 Industrielle tjenester for farmasøytiske preparater

Næringshovedgruppe 24.5 Glyserol; såpe og vaske-
midler, rense- og poler-
midler, parfyme og toalett-
artikler

Næringsgruppe 24.51 Glyserol; såpe og vaske-
midler, rense- og polermidler, 
parfyme og toalettartikler

24.51.1 Glyserol

24.51.10 Glyserol 1520 + 2905.45

24.51.2 Organiske, overflateaktive stoffer unntatt såpe

24.51.20 Organiske, overflateaktive stoffer unntatt såpe 3402.1

24.51.3 Såpe og rengjøringsmidler

24.51.31 Såpe og organiske, overflateaktive produkter og preparater 
til bruk som såpe

3401

24.51.32 Rengjørings- og vaskemidler 3402[.2 + .9]

24.51.4 Velluktende preparater og voks

24.51.41 Preparater for romparfymering eller romdeodorisering 3307.4

24.51.42 Kunstig voks og tilberedt voks 3404

24.51.43 Pusse- og polermidler for skotøy, møbler, gulv, karosserier, 
glass eller metall

3405[.1 - .3 + .9]

24.51.44 Skurepasta, skurepulver og andre skuremidler 3405.4

24.51.9 Industrielle tjenester for glyserol; såpe og vaskemidler, 
rense- og polermidler, parfyme og toalettartikler

24.51.99 Industrielle tjenester for glyserol; såpe og vaskemidler, 
rense- og polermidler, parfyme og toalettartikler

Næringsgruppe 24.52 Parfyme og toalettartikler

24.52.1 Parfyme og toalettartikler

24.52.11 Parfymer og toalettvann 3303

24.52.12 Sminke for leppene og sminke for øynene 3304[.1 + .2]

24.52.13 Preparater for manikyr eller pedikyr 3304.3

24.52.14 Puddere til kosmetisk bruk eller toalettbruk 3304.91
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24.52.15 Preparater for skjønnhetspleie eller sminking samt 
hudpleiepreparater i.e.n., herunder solbadpreparater

3304.99

24.52.16 Sjampo, hårlakk, permanentpreparater 3305[.1 - .3]

24.52.17 Hårvann og andre hårpleiepreparater i.e.n. 3305.9

24.52.18 Munn- og tannhygienepreparater, herunder pasta og pulver 
for festing av tannproteser, tanntråd

3306

24.52.19 Preparater til bruk før, under og etter barbering, 
kroppsdeodoranter, badepreparater og andre parfyme-, 
kosmetikk- eller toalettpreparater i.e.n.

3307[.1 - .3 + .9]

24.52.9 Industrielle tjenester for parfyme og toalettartikler

24.52.99 Industrielle tjenester for parfyme og toalettartikler

Næringshovedgruppe 24.6 Andre kjemiske produkter

Næringsgruppe 24.61 Eksplosiver

24.61.1 Eksplosiver

24.61.11 Krutt og tilberedte sprengstoffer 3601 + 3602

24.61.12 Sikkerhetslunter; detonerende lunter; tennhetter, rivtennere 
og andre tennmidler for krutt og sprengstoff; elektriske 
detonatorer

3603

24.61.13 Fyrverkeri 3604.1

24.61.14 Signalraketter, regnraketter, tåkesignaler og andre 
pyrotekniske artikler unntatt fyrverkeri

3604.9

24.61.9 Industrielle tjenester for eksplosiver

24.61.99 Industrielle tjenester for eksplosiver

Næringsgruppe 24.62 Lim og gelatin

24.62.1 Lim og gelatin

24.62.10 Lim og gelatin 3501.9 + 3502[.2 + .9] + 
3503 + 3505.2 + 3506

24.62.9 Industrielle tjenester for lim og gelatin

24.62.99 Industrielle tjenester for lim og gelatin

Næringsgruppe 24.63 Eteriske oljer

24.63.1 Eteriske oljer; blandinger av velluktende stoffer

24.63.10 Eteriske oljer; blandinger av velluktende stoffer 3301 + 3302

24.63.9 Industrielle tjenester for eteriske oljer

24.63.99 Industrielle tjenester for eteriske oljer
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Næringsgruppe 24.64 Fotokjemiske produkter

24.64.1 Fotografiske plater og fotografisk film, øyeblikksfilm; 
kjemiske preparater til fotografisk bruk og ublandede 
produkter til fotografisk bruk

24.64.11 Fotografiske plater og fotografisk film, øyeblikksfilm, 
sensitive for lys eller annen bestråling, ueksponerte; 
fotografisk papir

3701 - 3703

24.64.12 Emulsjoner til fotografisk bruk, sensitive for lys eller annen 
bestråling; kjemiske preparater til fotografisk bruk i.e.n.

3707

24.64.9 Industrielle tjenester for fotokjemiske produkter

24.64.99 Industrielle tjenester for fotokjemiske produkter

Næringsgruppe 24.65 Uinnspilte media

24.65.1 Preparert, uinnspilt materiell for opptak av lyd eller lignende 
opptak av andre fenomener, unntatt kinematografisk film

24.65.10 Preparert, uinnspilt materiell for opptak av lyd eller lignende 
opptak av andre fenomener, unntatt kinematografisk film

8523

24.65.9 Industrielle tjenester for uinnspilte media

24.65.99 Industrielle tjenester for uinnspilte media

Næringsgruppe 24.66 Andre kjemiske produkter 
i.e.n.

24.66.1 Kjemisk omdannede animalske og vegetabilske fettstoffer og 
oljer; uspiselige blandinger av animalske eller vegetabilske 
fettstoffer eller oljer

24.66.10 Kjemisk omdannede animalske og vegetabilske fettstoffer og 
oljer; uspiselige blandinger av animalske eller vegetabilske 
fettstoffer eller oljer

1518

24.66.2 Tusj, blekk og lignende

24.66.20 Tusj, blekk og lignende 3215.9

24.66.3 Tilberedte smøremidler; tilsetningspreparater i mineraloljer; 
frostvæsker

24.66.31 Tilberedte smøremidler 3403

24.66.32 Antibankemidler; preparater for tilsetning i mineraloljer og 
lignende produkter

3811

24.66.33 Bremsevæsker og andre tilberedte væsker for hydrauliske 
overføringer; frostvæsker og tilberedte væsker for avising

3819 + 3820
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24.66.4 Diverse andre kjemiske produkter

24.66.41 Peptoner, andre proteinstoffer og deres derivater, i.e.n.; 
hudpulver

3504

24.66.42 Modellermasse; voks og avtrykksmasse til dentalbruk, andre 
preparater til dentalbruk på basis av gips; preparater og 
ladninger for brannslokningsapparater; næringspreparater 
for dyrking av mikroorganismer; sammensatte reagenser for 
diagnostisk bruk eller laboratoriebruk i.e.n.

3407 + 3813 + 3821 + 
3822

24.66.43 Kjemiske grunnstoffer dopet for elektronisk bruk, i form 
av skiver eller lignende; kjemiske forbindelser dopet for 
elektronisk bruk 

3818

24.66.44 Aktivkull 3802.1

24.66.45 Midler for etterbehandling og preparater for å framskynde 
farging eller feste fargestoffer samt andre produkter eller 
preparater

3809

24.66.46 Beisemidler for metaller; flussmidler; tilberedte vulkanise
ringsakseleratorer; sammensatte myknere for gummi eller 
plast; tilberedte katalysatorer, i.e.n.; blandede alkylbensener 
og blandede alkylnaftalener i.e.n.

3810 + 3812 + 3815 + 
3817

24.66.47 Tilberedte bindemidler for støpeformer eller støpekjerner; 
kjemiske produkter

3824[.1 - .4 + .6]

24.66.48 Diverse andre kjemiske produkter i.e.n. 3824[.7 + .9]

24.66.49 Restprodukter fra kjemiske eller beslektede industrier i.e.n. 3825[.3 - .9]

24.66.9 Industrielle tjenester for andre kjemiske produkter i.e.n.

24.66.99 Industrielle tjenester for andre kjemiske produkter i.e.n.

Næringshovedgruppe 24.7 Kunstfibrer

Næringsgruppe 24.70 Kunstfibrer

24.70.1 Syntetiske fibrer

24.70.11 Syntetisk fiberkabel og syntetiske stapelfibrer, ikke kardet 
eller kjemmet

5501 + 5503

24.70.12 Høystyrkegarn av nylon eller andre polyamider eller av 
polyestere

5402[.1 + .2]

24.70.13 Teksturert garn og annet garn, enkelt 5402[.3 - .5]

24.70.14 Syntetiske monofilamenter; strimler og lignende av 
syntetiske tekstilmaterialer

5404
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24.70.2 Cellulosefibrer og andre kunstige fibrer

24.70.21 Filamenter av cellulose samt andre kunstige fibrer og 
stapelfibrer av cellulose samt andre kunstige stapelfibrer, 
ikke kardet eller kjemmet

5502 + 5504

24.70.22 Høystyrkegarn av viskoserayon 5403.1

24.70.23 Teksturert garn og enkelt garn av cellulose og andre kunstige 
fibrer

5403[.2 + .3]

24.70.24 Monofilamenter av cellulose og andre kunstige fibrer; 
strimler og lignende av cellulose og annet kunstig 
tekstilmateriale

5405

24.70.3 Avfall av kunstfibrer

24.70.30 Avfall av kunstfibrer 5505

24.70.9 Industrielle tjenester for kunstfibrer

24.70.99 Industrielle tjenester for kunstfibrer

NÆRINGSOMRÅDE DH GUMMI- OG PLAST-
PRODUKTER

NÆRING 25 GUMMI- OG PLAST-
PRODUKTER

Næringshovedgruppe 25.1 Gummiprodukter

Næringsgruppe 25.11 Nye og brukte gummidekk og 
slanger til gummidekk

25.11.1 Nye gummidekk og slanger til gummidekk

25.11.11 Nye, pneumatiske dekk av gummi av de slag som brukes på 
personbiler

4011.1

25.11.12 Nye, pneumatiske dekk av gummi av de slag som brukes på 
motorsykler eller sykler

4011[.4 + .5]

25.11.13 Nye, pneumatiske dekk av gummi av de slag som brukes på 
busser, lastebiler eller luftfartøyer

4011[.2 + .3]

25.11.14 Dekk som brukes til landbrukskjøretøyer; andre nye 
pneumatiske dekk, av gummi

4011[.6 + .9]

25.11.15 Innerslanger, massiv- eller hulkammerringer, utskiftbare 
slitebaner og felgbånd, av gummi.

4012.9 + 4013

25.11.16 Slitebaner («camelback») som brukes ved regummiering 
av dekk

4006.1

25.11.2 Brukte, pneumatiske dekk av gummi

25.11.20 Brukte, pneumatiske dekk av gummi 4012.2

25.11.9 Industrielle tjenester for nye og brukte gummidekk og 
slanger til gummidekk

25.11.99 Industrielle tjenester for nye og brukte gummidekk og 
slanger til gummidekk



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 49/386 2.10.2003

N
O

R
SK

 u
tg

av
e

Næringsgruppe 25.12 Regummierte pneumatiske 
dekk av gummi

25.12.1 Regummierte pneumatiske dekk av gummi

25.12.10 Regummierte pneumatiske dekk av gummi 4012.1

25.12.9 Industrielle tjenester for regummierte pneumatiske dekk av 
gummi

25.12.99 Industrielle tjenester for regummierte pneumatiske dekk av 
gummi

Næringsgruppe 25.13 Andre gummiprodukter

25.13.1 Gummiregenerat i ubearbeidede former eller i form av plater, 
duk eller bånd 

25.13.10 Gummiregenerat i ubearbeidede former eller i form av plater, 
duk eller bånd 

4003

25.13.2 Uvulkanisert gummi og varer av uvulkanisert gummi; tråd, 
snorer, plater, duk, bånd, stenger og profiler, av vulkanisert 
bløtgummi

25.13.20 Uvulkanisert gummi og varer av uvulkanisert gummi; tråd, 
snorer, plater, duk, bånd, stenger og profiler, av vulkanisert 
bløtgummi

4005 + 4006.9 + 4007 + 
4008

25.13.3 Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi

25.13.30 Rør og slanger av vulkanisert bløtgummi 4009

25.13.4 Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi

25.13.40 Transportbånd eller drivreimer av vulkanisert gummi 4010

25.13.5 Gummiert tekstilstoff unntatt kordvev

25.13.50 Gummiert tekstilstoff unntatt kordvev 5906

25.13.6 Klær og tilbehør dertil av vulkanisert bløtgummi

25.13.60 Klær og tilbehør dertil av vulkanisert bløtgummi 4015

25.13.7 Varer av vulkanisert bløtgummi i.e.n.; hardgummi, varer av 
hardgummi

25.13.71 Hygieniske eller farmasøytiske artikler (herunder 
tåtesmokker) av vulkanisert bløtgummi, også med deler av 
hardgummi

4014

25.13.72 Gulvbelegg og matter av vulkanisert bløtgummi 4016.91

25.13.73 Andre varer av vulkanisert bløtgummi i.e.n.; hardgummi i 
alle former og varer av hardgummi

4016[.1 + .92 - .99] + 
4017

25.13.8 Avfall, klipp og skrap av gummi (unntatt hardgummi), også 
pulverisert eller granulert

25.13.80 Avfall, klipp og skrap av gummi (unntatt hardgummi), også 
pulverisert eller granulert

4004
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25.13.9 Reparasjon og vedlikehold av andre gummiprodukter 
(unntatt dekk)

25.13.90 Reparasjon og vedlikehold av andre gummiprodukter 
(unntatt dekk)

25.13.99 Industrielle tjenester for andre gummiprodukter

Næringshovedgruppe 25.2 Plastprodukter

Næringsgruppe 25.21 Halvfabrikater av plast

25.21.1 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, 
stenger og profiler av plast

25.21.10 Monofilamenter med største tverrmål over 1 mm, staver, 
stenger og profiler av plast

3916

25.21.2 Rør og slanger samt forbindelsesdeler dertil, av plast

25.21.21 Kunstige tarmer av herdet protein eller celluloseplast, stive 
rør og slanger av plast

3917[.1 + .2]

25.21.22 Andre rør, slanger og forbindelsesdeler, av plast 3917[.3 + .4]

25.21.3 Plater, duk, film, folier og bånd av plast, ikke forsterket eller 
på lignende måte forbundet med andre materialer

25.21.30 Plater, duk, film, folier og bånd av plast, ikke forsterket eller 
på lignende måte forbundet med andre materialer

3920

25.21.4 Andre plater, annen duk og film, andre folier og bånd, av 
plast

25.21.41 Andre plater, annen duk og film, andre folier og bånd, av 
skumplast

3921.1

25.21.42 Andre plater, annen duk og film, andre folier og bånd, av 
plast, ikke skumplast

3921.9

25.21.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av rør, slanger og 
rørdeler av plast, herunder installasjon av rørledningssystem 
i industrianlegg

25.21.91 Installasjon av rør, slanger og rørdeler av plast, herunder 
installasjon av rørledningssystem i industrianlegg

25.21.92 Reparasjon og vedlikehold av rør, slanger og rørdeler 
av plast, herunder installasjon av rørledningssystem i 
industrianlegg

25.21.99 Industrielle tjenester for halvfabrikater av plast
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Næringsgruppe 25.22 Plastemballasje

25.22.1 Plastemballasje

25.22.11 Sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus) 
av etylen

3923.21

25.22.12 Sekker, bæreposer og andre poser (herunder kremmerhus) av 
polymerer av annen plast enn etylen

3923.29

25.22.13 Esker, kasser og lignende varer av plast 3923.1

25.22.14 Ballonger, flasker, kanner og lignende beholdere av plast 3923.3

25.22.15 Annen plastemballasje 3923[.4 - .9]

25.22.9 Industrielle tjenester for plastemballasje

25.22.99 Industrielle tjenester for plastemballasje

Næringsgruppe 25.23 Byggevarer av plast

25.23.1 Byggevarer av plast (unntatt prefabrikkerte bygninger)

25.23.11 Gulvbelegg, vegg- eller takkledning i ruller eller i form av 
fliser, av plast

3918

25.23.12 Badekar, vasker, klosettskåler, seter og lokk til klosettskåler, 
spylecisterner samt lignende sanitærutstyr av plast

3922

25.23.13 Tanker, kar og lignende beholdere med rominnhold over 
300 liter, av plast

3925.1

25.23.14 Dører, vinduer og rammer dertil samt dørterskler; 
vindusskodder, persienner og lignende varer samt deler 
dertil, av plast

3925[.2 + .3]

25.23.15 Andre byggevarer av plast i.e.n. 3925.9

25.23.2 Prefabrikkerte bygninger av plast

25.23.20 Prefabrikkerte bygninger av plast 9406.00.9ex

25.23.9 Installasjon (oppføring) av byggevarer og prefabrikkerte 
bygninger av plast, av egen produksjon

25.23.90 Installasjon (oppføring) av byggevarer og prefabrikkerte 
bygninger av plast, av egen produksjon

25.23.99 Industrielle tjenester for byggevarer av plast
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Næringsgruppe 25.24 Andre varer av plast

25.24.1 Klær og tilbehør til klær (herunder hansker) av plast

25.24.10 Klær og tilbehør til klær (herunder hansker) av plast 3926.2

25.24.2 Andre produkter av plast i.e.n.

25.24.21 Selvklebende plater, ark, film, folie, bånd, strimler og andre 
flate produkter av plast, i ruller med bredde på høyst 20 cm

3919.1

25.24.22 Andre selvklebende plater, ark, film, folier, bånd og andre 
flate produkter av plast, i ruller, i.e.n.

3919.9

25.24.23 Bordservise, kjøkkentøy, andre husholdningsartikler og 
toalettartikler av plast

3924

25.24.24 Deler i.e.n. av plast til lamper og annet belysningsutstyr, 
navneskilt med lys og lignende av plast 

9405.92

25.24.25 Beskyttende hodeplagg; hjelmer og andre hodeplagg av 
gummi eller plast 

6506[.1 + .91]

25.24.26 Elektrisk ikke-ledende armatur av plast 8547.2

25.24.27 Kontor- eller skoleartikler av plast 3926.1

25.24.28 Tilbehør og beslag til møbler, karosserier eller lignende; 
skulpturer og andre dekorasjonsartikler; andre varer av plast

3926[.3 - .9]

25.24.9 Produksjon av plastdeler

25.24.90 Produksjon av plastdeler

NÆRINGSOMRÅDE D1 ANDRE IKKE-METALL-
HOLDIGE MINERAL-
PRODUKTER

NÆRING 26 ANDRE IKKE-METALL-
HOLDIGE MINERAL-
PRODUKTER

Næringshovedgruppe 26.1 Glass og glassprodukter

Næringsgruppe 26.11 Planglass

26.11.1 Planglass

26.11.11 Støpt, valset, trukket eller blåst glass i plater, men ikke 
bearbeidet på annen måte

7003 + 7004

26.11.12 Flyteglass og overflateslepet eller polert glass i plater, men 
ikke bearbeidet på annen måte

7005
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26.11.9 Industrielle tjenester for planglass

26.11.99 Industrielle tjenester for planglass

Næringsgruppe 26.12 Bearbeiding av planglass

26.12.1 Bearbeiding av planglass

26.12.11 Glass i plater, buet, med bearbeidede kanter, gravert, 
gjennomhullet, emaljert eller bearbeidet på annen måte, men 
ikke innrammet eller montert

7006

26.12.12 Sikkerhetsglass 7007

26.12.13 Speil av glass; isolasjonsglass som består av flere lag 7008 + 7009

26.12.9 Etterbehandling av planglass

26.12.99 Etterbehandling av planglass

Næringsgruppe 26.13 Emballasje og husholdnings-
artikler av glass og krystall

26.13.1 Emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall

26.13.11 Flasker, krukker, medisinflasker og andre beholdere av glass, 
unntatt ampuller; propper, lokk og andre lukkemekanismer 
av glass

7010[.2 + .9]

26.13.12 Drikkeglass, unntatt av glasskeramikk 7013.2

26.13.13 Artikler til husholdnings- eller kjøkkenbruk, toalettartikler, 
kontorutstyr, innendørs dekorasjonsgjenstander eller 
lignende, av glass 

7013[.1 + .3 + .9]

26.13.14 Innerglass til vakuumkolber eller til andre vakuumisolerte 
beholdere

7012

26.13.9 Etterbehandling av emballasje og husholdningsartikler av 
glass og krystall

26.13.91 Etterbehandling av drikkeglass og andre artikler av glass til 
husholdnings- eller kjøkkenbruk

26.13.99 Etterbehandling av beholdere av glass

Næringsgruppe 26.14 Glassfibrer

26.14.1 Glassfibrer

26.14.11 Splinter, glassfiberbunter, garn og kappede glassfibrer 7019.1

26.14.12 Vevnader, flettverk, matter, madrasser, plater og lignende 
artikler, unntatt vevde stoffer

7019[.3 + .9]

26.14.9 Industrielle tjenester for glassfibrer

26.14.99 Industrielle tjenester for glassfibrer

Næringsgruppe 26.15 Produksjon av teknisk glass 
og andre glassvarer

26.15.1 Annet glass, halvfabrikat

26.15.11 Glassmasse, glass i kuler (unntatt mikrosfærer), stenger eller 
rør, ubearbeidet; glasskår og annet glassavfall

7001 + 7002

26.15.12 Brostein, murstein, fliser og andre artikler av presset eller 
støpt glass; blyinnfatninger og lignende; celleglass eller 
skumglass i form av blokker, plater eller lignende

7016.9
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26.15.2 Teknisk glass og andre glassvarer

26.15.21 Åpne glasskolber samt deler dertil av glass, til glødelamper, 
katodestrålerør eller lignende

7011

26.15.22 Klokkeglass eller brilleglass, ikke optisk bearbeidet; hule 
glasskuler og segmenter av disse, til framstilling av slike 
glassvarer

7015

26.15.23 Glassvarer til laboratoriebruk eller til hygienisk eller 
farmasøytisk bruk; ampuller av glass 

7010.1 + 7017

26.15.24 Glassdeler til lamper og belysningsutstyr, lysskilt, navneskilt 
og lignende 

9405.91

26.15.25 Elektriske isolatorer av glass 8546.1

26.15.26 Glassvarer i.e.n. 7014 + 7016.1 + 7018 + 
7020

26.15.9 Installasjon, reparasjon, vedlikehold og etterbehandling 
av glassrør og -slanger, herunder installasjon av 
rørledningssystem av glass i industrianlegg

26.15.91 Installasjon av glassrør og -slanger, herunder installasjon av 
rørledningssystem av glass i industrianlegg

26.15.92 Reparasjon og vedlikehold av glassrør og -slanger, herunder 
installasjon av rørledningssystem av glass i industrianlegg

26.15.93 Etterbehandling av andre glassvarer, herunder teknisk glass

Næringshovedgruppe 26.2 Ikke-ildfaste keramiske 
produkter unntatt bygge-
varer; ildfaste keramiske 
produkter

Næringsgruppe 26.21 Keramiske husholdnings-
artikler og dekorasjonsgjen-
stander

26.21.1 Keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander

26.21.11 Bordservise, kjøkkentøy og andre husholdningsartikler samt 
toalettartikler, av porselen

6911

26.21.12 Bordservise, kjøkkentøy og andre husholdningsartikler samt 
toalettartikler, unntatt av porselen

6912

26.21.13 Keramiske skulpturer og andre dekorasjonsgjenstander 6913

26.21.9 Industrielle tjenester for keramiske husholdningsartikler og 
dekorasjonsgjenstander

26.21.99 Industrielle tjenester for keramiske husholdningsartikler og 
dekorasjonsgjenstander

Næringsgruppe 26.22 Sanitærutstyr av keramisk 
materiale

26.22.1 Sanitærutstyr av keramisk materiale

26.22.10 Sanitærutstyr av keramisk materiale 6910

26.22.9 Industrielle tjenester for sanitærutstyr av keramisk materiale

26.22.99 Industrielle tjenester for sanitærutstyr av keramisk materiale
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Næringsgruppe 26.23 Isolatorer og isolasjons-
tilbehør av keramisk 
materiale

26.23.1 Isolatorer og isolasjonstilbehør av keramisk materiale

26.23.10 Isolatorer og isolasjonstilbehør av keramisk materiale 8546.2 + 8547.1

26.24.9 Installasjon av elektriske isolatorer og isolasjonstilbehør av 
keramisk materiale

26.24.99 Installasjon av elektriske isolatorer og isolasjonstilbehør av 
keramisk materiale

Næringsgruppe 26.24 Keramiske varer til teknisk 
bruk

26.24.1 Keramiske varer til laboratoriebruk eller til kjemisk eller 
annen teknisk bruk 

26.24.11 Keramiske varer til laboratoriebruk eller til kjemisk eller 
annen teknisk bruk av porselen

6909.11

26.24.12 Keramiske varer til laboratoriebruk eller til kjemisk eller 
annen teknisk bruk, unntatt porselen

6909[.12 + .19]

26.24.9 Industrielle tjenester for keramiske varer til teknisk bruk

26.24.99 Industrielle tjenester for keramiske varer til teknisk bruk

Næringsgruppe 26.25 Ikke-ildfaste keramiske 
artikler i.e.n.

26.25.1 Ikke-ildfaste keramiske artikler i.e.n.

26.25.11 Ikke-ildfaste keramiske artikler til bruk i landbruket eller til 
transport eller emballering av varer 

6909.9

26.25.12 Andre ikke-profilerte ikke-ildfaste keramiske varer i.e.n. 6914

26.25.9 Industrielle tjenester for ikke-ildfaste keramiske artikler 
i.e.n.

26.25.99 Industrielle tjenester for ikke-ildfaste keramiske artikler 
i.e.n.

Næringsgruppe 26.26 Ildfaste keramiske varer

26.26.1 Ildfaste keramiske varer 

26.26.11 Murstein, blokker, fliser og andre keramiske varer av 
kiselholdig fossilmel eller lignende kiselholdige jordarter

6901

26.26.12 Ildfaste murstein, blokker, fliser og lignende ildfaste, 
keramiske bygningsvarer, unntatt slike som er framstilt av 
kiselholdig fossilmel eller lignende kiselholdige jordarter

6902

26.26.13 Ildfast sement, mørtel, betong og lignende blandinger i.e.n. 3816 

26.26.14 Ubrente ildfaste produkter, andre ildfaste keramiske varer 6815.91 + 6903
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26.26.9 Industrielle tjenester for ildfaste keramiske varer

26.26.99 Industrielle tjenester for ildfaste keramiske varer

Næringshovedgruppe 26.3 Keramiske vegg- og 
gulvfliser

Næringsgruppe 26.30 Keramiske vegg- og 
gulvfliser

26.30.1 Keramiske vegg- og gulvfliser

26.30.10 Keramiske vegg- og gulvfliser 6907 + 6908

26.30.9 Industrielle tjenester for keramiske vegg- og gulvfliser

26.30.99 Industrielle tjenester for keramiske vegg- og gulvfliser

Næringshovedgruppe 26.4 Murstein, teglstein og andre 
byggevarer av brent leire

Næringsgruppe 26.40 Murstein, teglstein og andre 
byggevarer av brent leire

26.40.1 Murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire

26.40.11 Ikke-ildfast keramisk murstein, gulvblokker, underlags- eller 
oppfyllingsfliser og lignende 

6904

26.40.12 Takstein, pipehatter, røykhetter, gemeiser, bygnings-
ornamenter og andre keramiske bygningsvarer

6905

26.40.13 Keramiske ledninger, kanaler, takrenner og rørarmatur 6906

26.40.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av keramiske 
ledninger, kanaler, takrenner og rørarmatur, herunder 
installasjon av rørledningssystemer i industrianlegg

26.40.91 Installasjon av keramiske ledninger, kanaler, takrenner og 
rørarmatur, herunder installasjon av rørledningssystemer i 
industrianlegg

26.40.92 Reparasjon og vedlikehold av keramiske ledninger, 
kanaler, takrenner og rørarmatur, herunder installasjon av 
rørledningssystemer i industrianlegg

26.40.99 Industrielle tjenester for murstein, teglstein og andre 
byggevarer av brent leire
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Næringshovedgruppe 26.5 Sement, kalk og gips

Næringsgruppe 26.51 Sement

26.51.1 Sement

26.51.11 Sementslagg 2523.1

26.51.12 Portlandsement, aluminatsement, slaggsement og lignende 
hydraulisk sement

2523[.2 - .9]

26.51.9 Industrielle tjenester for sement

26.51.99 Industrielle tjenester for sement

Næringsgruppe 26.52 Kalk

26.52.1 Kalk

26.52.10 Kalk 2522

26.52.9 Industrielle tjenester for kalk

26.52.99 Industrielle tjenester for kalk

Næringsgruppe 26.53 Gips

26.53.1 Gips

26.53.10 Gips 2520.2

26.53.9 Industrielle tjenester for gips

26.53.99 Industrielle tjenester for gips

Næringshovedgruppe 26.6 Betong-, gips- og 
sementprodukter

Næringsgruppe 26.61 Betongvarer for bygge- og 
anleggsvirksomhet

26.61.1 Betongvarer for bygge- og anleggsvirksomhet

26.61.11 Takstein, heller, murstein og lignende varer av sement, 
betong eller kunstig stein

6810.1

26.61.12 Prefabrikkerte elementer for bygge- og anleggsvirksomhet, 
av sement, betong eller kunstig stein

6810.91

26.61.13 Rør av sement, betong eller kunstig stein 6810.99ex

26.61.2 Prefabrikkerte bygninger av betong

26.61.20 Prefabrikkerte bygninger av betong 9406.00.9ex

26.61.9 Industrielle tjenester for betongvarer for bygge- og 
anleggsvirksomhet

26.61.99 Industrielle tjenester for betongvarer for bygge- og 
anleggsvirksomhet
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Næringsgruppe 26.62 Gipsvarer for bygge- og  
anleggsvirksomhet

26.62.1 Gipsvarer for bygge- og anleggsvirksomhet

26.62.10 Gipsvarer for bygge- og anleggsvirksomhet 6809.1

26.62.9 Industrielle tjenester for gipsvarer for bygge- og 
anleggsvirksomhet

26.62.99 Industrielle tjenester for gipsvarer for bygge- og 
anleggsvirksomhet

Næringsgruppe 26.63 Ferdigblandet betong

26.63.1 Ferdigblandet betong

26.63.10 Ferdigblandet betong 3823.50.1

26.63.9 Industrielle tjenester for ferdigblandet betong

26.63.99 Industrielle tjenester for ferdigblandet betong

Næringsgruppe 26.64 Mørtel

26.64.1 Mørtel

26.64.10 Mørtel 3823.50.9

26.64.9 Industrielle tjenester for mørtel

26.64.99 Industrielle tjenester for mørtel

Næringsgruppe 26.65 Artikler av fibersement

26.65.1 Artikler av fibersement

26.65.11 Bord, blokker og lignende artikler av vegetabilske 
fibrer, halm eller treavfall, agglomererte med mineralske 
bindemidler

6808

26.65.12 Artikler av asbestsement, cellulosefibersement eller 
lignende

6811

26.65.9 Industrielle tjenester for artikler av fibersement

26.65.99 Industrielle tjenester for artikler av fibersement

Næringsgruppe 26.66 Andre artikler av gips, betong 
eller sement

26.66.1 Andre artikler av gips, betong eller sement

26.66.11 Andre artikler av gips eller sammensetninger basert på gips 
i.e.n.

6809.9

26.66.12 Artikler av sement, betong eller kunstig stein i.e.n. 6810.99ex

26.66.9 Industrielle tjenester for andre artikler av gips, betong eller 
sement

26.66.99 Industrielle tjenester for andre artikler av gips, betong eller 
sement
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Næringshovedgruppe 26.7 Hogd og bearbeidet monu-
ment- og bygningsstein og 
artikler derav

Næringsgruppe 26.70 Hogd og bearbeidet monu-
ment- og bygningsstein og 
artikler derav

26.70.1 Hogd og bearbeidet monument- og bygningsstein og artikler 
derav

26.70.11 Marmor, travertin og alabast, bearbeidet; kunstig fargede 
korn og pulver av marmor, travertin og alabast 

6802[.21 + .91]

26.70.12 Annen bearbeidet monument- og bygningsstein og artikler 
derav; andre kunstig fargede korn og pulver av naturstein; 
artikler av agglomerert skifer

6801 + 6802[.1 + .22 - .29 
+ .92 - .99] + 6803

26.70.13 Hogging av stein

26.70.9 Industrielle tjenester for hogd og bearbeidet monument- og 
bygningsstein og artikler derav

26.70.99 Industrielle tjenester for hogd og bearbeidet monument- og 
bygningsstein og artikler derav

Næringshovedgruppe 26.8 Andre ikke-metallholdige 
mineralprodukter

Næringsgruppe 26.81 Slipestoffer

26.81.1 Slipestoffer

26.81.11 Møllesteiner, slipesteiner, slipeskiver og lignende 6804

26.81.12 Slipestoffer i form av pulver eller korn på underlag av 
tekstilstoff, papir eller papp

6805

26.81.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av møllesteiner, 
slipesteiner, polerskiver og lignende

26.81.90 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av møllesteiner, 
slipesteiner, polerskiver og lignende

26.81.99 Industrielle tjenester for slipestoffer

Næringsgruppe 26.82 Andre ikke-metallholdige 
mineralprodukter i.e.n.

26.82.1 Andre ikke-metallholdige mineralprodukter i.e.n.

26.82.11 Bearbeidede asbestfibrer; blandinger på basis av asbest; 
artikler av slike blandinger; friksjonsmateriale til bremser, 
koplinger og lignende, ikke montert

6812 + 6813

26.82.12 Artikler av asfalt eller av lignende materialer 6807

26.82.13 Bituminøse blandinger på basis av naturlig asfalt eller 
naturlig bitumen, jordoljebitumen, mineralsk tjære eller 
mineraltjærebek

2715

26.82.14 Kunstig grafitt; kolloidal eller halvkolloidal grafitt; preparater 
på basis av grafitt eller annet kull i form av halvfabrikater

3801

26.82.15 Kunstig korund 2818.1

26.82.16 Ikke-metallholdige mineralprodukter i.e.n. 6806 + 6814 + 6815[.1 + 
.2 + .99]
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26.82.9 Industrielle tjenester for andre ikke-metallholdige 
mineralprodukter

26.82.99 Industrielle tjenester for andre ikke-metallholdige 
mineralprodukter

NÆRINGSOMRÅDE DJ METALLER OG METALL-
VARER

NÆRING 27 METALLER

Næringshovedgruppe 27.1 Jern og stål samt ferro-
legeringer

Næringsgruppe 27.10 Jern og stål samt ferro-
legeringer

27.10.1 Basisprodukter av jern og stål; slagg og dross og avfall av 
jern og stål

27.10.11 Råjern og speiljern i barrer, blokker eller andre ubearbeidede 
former. Jern- og stålprodukter framstilt ved direkte reduksjon 
av jern og andre jern- og stålsvamper

7201 + 7203

27.10.12 Korn og pulver av råjern, speiljern, jern eller stål 7205

27.10.13 Slagg og dross, avfall av jern og stål 2618 + 2619 + 7204

27.10.2 Ferrolegeringer

27.10.20 Ferrolegeringer 7202

27.10.3 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og 
halvfabrikater

27.10.31 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater 
(av ulegert stål)

7206 + 7207

27.10.32 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater 
(av rustfritt stål)

7218

27.10.33 Støpeblokker (ingots), andre primærformer og halvfabrikater 
(av annet ulegert stål enn rustfritt stål)

7224

27.10.4 Produkter av rustfritt stål

27.10.41 Flate produkter, unntatt kaldvalsede produkter, med bredde 
600 mm eller mindre (av rustfritt stål)

7219 + 7220[.1 + .90.31]

27.10.42 Varmvalsede valsetråder i oppkveilede ringer (av rustfritt 
stål)

7221

27.10.43 Varmvalsede og smidde stenger og profiler (av rustfritt stål) 7222[.1 + .30(.1 + .51 + 
.91) + .40(.1 + .3)]

27.10.5 Varmvalsede flate og lange produkter av hurtigstål

27.10.50 Varmvalsede flate og lange produkter av hurtigstål 7225.2 + 7226.20.2 + 
7227.1 + 7228.10(.1 - .5)
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27.10.6 Varmvalsede flate produkter (av annet stål enn rustfritt stål 
og hurtigstål)

27.10.60 Varmvalsede flate produkter (av annet stål enn rustfritt stål 
og hurtigstål)

7208 + 7210.90.31 + 7211.1+

7212.60.91 +

7225[.19.1 + .3 + .4 + .99] + 

7226[.19.1 + .91 + 93.2 
+ .94.2 + 99.2]

27.10.7 Kaldvalsede og belagte flate produkter (av annet stål enn 
rustfritt stål og hurtigstål)

27.10.71 Kaldvalsede flate produkter, med bredde 600 mm eller over 
(av annet stål enn rustfritt stål og hurtigstål)

7209+7225[.11+.19.9+.5]

27.10.72 Kaldvalsede flate produkter, med bredde 600 mm eller over 
(av annet stål enn rustfritt stål og hurtigstål)

7210[.1 + .2 + .3 + .4 + .5 
+ .6 + .7 + .90(.1 + .33 + 
.38 + .9)] + 7212[.10.1 + 
.40(.1 + .95)] + 7225[.91 
+ .92]

27.10.8 Varmvalsede stenger

27.10.81 Varmvalset valsetråd (av ulegert stål) 7213

27.10.82 Varmvalset valsetråd (av annet legert stål enn rustfritt stål 
og hurtigstål)

7227[.2 + .9]

27.10.83 Varmvalsede stenger (av annet stål enn rustfritt stål og 
hurtigstål)

7214 + 7215.90.1 +

7216[.1 + .2 + .4 + .5 + 
.99] + 7228[.20(.1 - .3)] + 
.3 + .4 + .60.1 + .70(.1 + 
.3) + .8]

27.10.9 Tunge profiler; spunspæler; smidde profiler, skinnemateriell 
til jernbaner, av stål

27.10.91 Tunge profiler 7216.3

27.10.92 Spunspæler, smidde profiler og skinnemateriell til jernbaner 
(av stål)

7301 + 7302

27.10.99 Industrielle tjenester for jern og stål samt ferrolegeringer

Næringshovedgruppe 27.2 Rør

Næringsgruppe 27.21 Rør og rørdeler av støpejern

27.21.1 Rør, rørledninger og hule profiler av støpejern

27.21.10 Rør, rørledninger og hule profiler av støpejern 7303
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27.21.2 Støpte rørdeler av jern eller stål 

27.21.20 Støpte rørdeler av jern eller stål 7307.1

27.21.9 Industrielle tjenester for rør og rørdeler av støpejern

27.21.99 Industrielle tjenester for rør og rørdeler av støpejern

Næringsgruppe 27.22 Rør og rørdeler av stål

27.22.1 Rør, rørledninger og hule profiler av jern eller stål

27.22.10 Rør, rørledninger og hule profiler av jern eller stål 7304 - 7306

27.22.2 Rør og rørdeler av jern og stål i.e.n.

27.22.20 Rør og rørdeler av jern og stål i.e.n. 7307[.2 + .9]

27.22.9 Industrielle tjenester for rør og rørdeler av stål

27.22.99 Industrielle tjenester for rør og rørdeler av stål

Næringshovedgruppe 27.3 Annen bearbeiding av jern 
og stål

Næringsgruppe 27.31 Kaldtrukne stenger og 
profiler

27.31.1 Andre stenger av jern eller ulegert stål

27.31.10 Andre stenger av jern eller ulegert stål 7215[.1 + .5 + .90.9]

27.31.2 Vinkler, former og profiler av jern eller ulegert stål; andre 
stenger av annet legert stål

27.31.20 Vinkler, former og profiler av jern eller ulegert stål; andre 
stenger av annet legert stål

7216.69 + 7228[.10.9 + 
.20.6 + .5 + .60.8]

27.31.3 Stenger, vinkler, former og profiler av rustfritt stål; vinkler, 
former og profiler av legert stål

27.31.30 Stenger, vinkler, former og profiler av rustfritt stål; vinkler, 
former og profiler av legert stål

7222[.2 + .30.98 + .40(.93 
+ .99)] + 7228.70.9

27.31.9 Industrielle tjenester for kaldtrukne stenger og profiler

27.31.99 Industrielle tjenester for kaldtrukne stenger og profiler
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Næringsgruppe 27.32 Kaldvalsede bånd

27.32.1 Flate kaldvalsede produkter av stål, uten belegg, med bredde 
600 mm eller under

27.32.10 Flate kaldvalsede produkter av stål, uten belegg, med bredde 
600 mm eller under

7211[.23.9 + .29 + .9] +

7220[.20 + .90(.1 + .39 + 
.9)] + 

7226[.11 + .19(.3 + .9) + 
.20.8 + .92]

27.32.2 Flate kaldvalsede produkter av stål, med bredde 600 mm 
eller under, med belegg, plettering eller overdrag 

27.32.20 Flate kaldvalsede produkter av stål, med bredde 600 mm 
eller under, med belegg, plettering eller overdrag

7212[.10.9 + .2 + .3 + .40
(.91 + .93 + .98) + 5 + .60
(.1 + .93 + .99)] + 7226
[93.8 + .94.8 + .99.8]

27.32.9 Industrielle tjenester for kaldvalsede bånd

27.32.99 Industrielle tjenester for kaldvalsede bånd

Næringsgruppe 27.33 Kaldbehandlede og pressede 
produkter av jern, ulegert 
stål eller rustfritt stål

27.33.1 Kaldbehandlede og pressede produkter av jern, ulegert stål 
eller rustfritt stål

27.33.11 Profiler, vinkler og former av jern eller ulegert stål 7216[.61 + .91]

27.33.12 Profiler, vinkler og former av rustfritt stål 7222.40.91

27.33.9 Industrielle tjenester for kaldbehandlede og pressede 
produkter av jern, ulegert stål eller rustfritt stål

27.33.99 Industrielle tjenester for kaldbehandlede og pressede 
produkter av jern, ulegert stål eller rustfritt stål

Næringsgruppe 27.34  Tråd

27.34.1 Tråd

27.34.11 Tråd av jern eller ulegert stål 7217

27.34.12 Tråd av rustfritt stål eller annet legert stål 7223 + 7229

27.34.9 Industrielle tjenester for tråd

27.34.99 Industrielle tjenester for tråd

Næringshovedgruppe 27.4 Ikke-jernholdige metaller

Næringsgruppe 27.41  Edelmetaller

27.41.1 Sølv, ubearbeidet eller som halvfabrikater eller i pulverform

27.41.10 Sølv, ubearbeidet eller som halvfabrikater eller i pulverform 7106
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27.41.2 Gull, ubearbeidet eller som halvfabrikater eller i pulverform

27.41.20 Gull, ubearbeidet eller som halvfabrikater eller i pulverform 7108

27.41.3 Platina, ubearbeidet eller som halvfabrikater eller i 
pulverform

27.41.30 Platina, ubearbeidet eller som halvfabrikater eller i 
pulverform

7110

27.41.4 Uekte metall eller sølv, plettert med gull, ubearbeidet eller 
som halvfabrikater

27.41.40 Uekte metall eller sølv, plettert med gull, ubearbeidet eller 
som halvfabrikater

7109

27.41.5 Uekte metall, plettert med sølv, og uekte metall, sølv 
eller gull, plettert med platina, ubearbeidet eller som 
halvfabrikater

27.41.50 Uekte metall, plettert med sølv, og uekte metall, sølv 
eller gull, plettert med platina, ubearbeidet eller som 
halvfabrikater

7107 + 7111

27.41.6 Avfall og skrap av edelmetall

27.41.61 Avfall og skrap av gull eller av metall plettert med gull 7112.91

27.41.62 Avfall og skrap av platina og av annet edelmetall 7112[.3 + .92 + .99]

27.41.9 Industrielle tjenester for edelmetaller

27.41.99 Industrielle tjenester for edelmetaller

Næringsgruppe 27.42 Aluminium og produkter 
derav

27.42.1 Ubearbeidet aluminium; alumina

27.42.11 Ubearbeidet aluminium 7601

27.42.12 Aluminiumoksid, unntatt kunstig korund 2818.2

27.42.2 Halvfabrikater av aluminium eller aluminiumslegeringer

27.42.21 Aluminiumspulver og -flak 7603

27.42.22 Aluminiumsstenger og -profiler 7604

27.42.23 Aluminiumstråd 7605

27.42.24 Aluminiumsplater, -ark og -bånd med tykkelse over 0,2 mm 7606

27.42.25 Aluminiumsfolie med tykkelse på høyst 0,2 mm 7607

27.42.26 Standardrør og rør eller rørtilbehør av aluminium 7608 + 7609
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27.42.3 Avfall og skrap av aluminium; aske og rester som 
hovedsakelig inneholder aluminium

27.42.31 Aske og rester som hovedsakelig inneholder aluminium 2620.4

27.42.32 Avfall og skrap av aluminium 7602

27.42.9 Industrielle tjenester for aluminium og produkter derav

27.42.99 Industrielle tjenester for aluminium og produkter derav

Næringsgruppe 27.43 Bly, sink og tinn og produkter 
derav

27.43.1 Ubearbeidet bly, sink og tinn

27.43.11 Ubearbeidet bly 7801

27.43.12 Ubearbeidet sink 7901

27.43.13 Ubearbeidet tinn 8001

27.43.2 Bly, sink og tinn eller legeringer derav, halvfabrikater

27.43.21 Blystenger, -profiler og -tråd 7803

27.43.22 Blyplater, -bånd og –folie; blypulver og -flak 7804

27.43.23 Standardrør og rør eller rørtilbehør av bly 7805

27.43.24 Sinkstøv, -pulver og –flak 7903

27.43.25 Sinkstenger, -profiler og -tråd; sinkplater, -bånd og -folie 7904 + 7905

27.43.26 Standardrør og rør eller rørtilbehør av sink 7906

27.43.27 Tinnstenger, -profiler og -tråd 8003

27.43.28 Tinnplater, -bånd og –folie; tinnpulver og -flak 8004 + 8005

27.43.29 Standardrør og rør eller rørtilbehør av tinn 8006

27.43.3 Avfall og skrap av bly, sink og tinn; aske og rester som 
hovedsakelig inneholder sink eller bly

27.43.31 Aske og rester som hovedsakelig inneholder sink eller bly 2620[.1 + .2]

27.43.32 Avfall og skrap av bly, sink og tinn 7802 + 7902 + 8002

27.43.9 Industrielle tjenester for bly, sink og tinn og produkter 
derav

27.43.99 Industrielle tjenester for bly, sink og tinn og produkter 
derav
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Næringsgruppe 27.44 Kobber og produkter derav

27.44.1 Ubearbeidet kobber; kobbermatter; sementkobber

27.44.11 Kobbermatter; sementkobber 7401

27.44.12 Uraffinert kobber; kobberanoder for elektrolytisk raffinering 7402

27.44.13 Raffinert kobber og kobberlegeringer, ubearbeidet; 
kobberforlegeringer

7403 + 7405

27.44.2 Kobber og kobberlegeringer, halvfabrikater

27.44.21 Kobberpulver og -flak 7406

27.44.22 Kobberstenger og -profiler 7407

27.44.23 Kobbertråd 7408

27.44.24 Kobberplater og -bånd med tykkelse over 0,15 mm 7409

27.44.25 Kobberfolie med tykkelse på høyst 0,15 mm 7410

27.44.26 Standardrør, rør og rørtilbehør av kobber 7411 + 7412

27.44.3 Avfall og skrap av kobber; aske og rester som hovedsakelig 
inneholder kobber

27.44.31 Aske og rester som hovedsakelig inneholder kobber 2620.3

27.44.32 Avfall og skrap av kobber 7404

27.44.9 Industrielle tjenester for kobber og produkter derav

27.44.99 Industrielle tjenester for kobber og produkter derav

Næringsgruppe 27.45 Andre ikke-jernholdige 
metaller og produkter derav

27.45.1 Ubearbeidet nikkel; mellomprodukter ved framstilling av 
nikkel

27.45.11 Nikkelmatte, nikkeloksidsintere og andre mellomprodukter 
ved framstilling av nikkel

7501

27.45.12 Ubearbeidet nikkel 7502

27.45.2 Nikkel eller nikkellegeringer, halvfabrikater

27.45.21 Nikkelpulver og -flak 7504

27.45.22 Nikkelstenger, -profiler og -tråd 7505

27.45.23 Nikkelplater, -bånd og -folie 7506

27.45.24 Standardrør og rør eller rørtilbehør av nikkel 7507

27.45.3 Andre ikke-jernholdige metaller og artikler derav; 
cermeter, aske og rester som inneholder metaller og 
metallforbindelser

27.45.30 Andre ikke-jernholdige metaller og artikler derav; 
cermeter, aske og rester som inneholder metaller og 
metallforbindelser

81
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27.45.4 Avfall og skrap av nikkel; aske og rester som inneholder 
andre metaller eller metallforbindelser

27.45.41 Aske og rester som inneholder hovedsakelig vanadium eller 
andre metaller eller metallforbindelser

2620[.6 + .9]

27.45.42 Avfall og skrap av nikkel 7503

27.45.9 Industrielle tjenester for andre ikke-jernholdige metaller og 
produkter derav

27.45.99 Industrielle tjenester for andre ikke-jernholdige metaller og 
produkter derav

Næringshovedgruppe 27.5 Støpte metallprodukter

Næringsgruppe 27.51 Støpte jernprodukter

27.51.1 Støpte jernprodukter

27.51.11 Produkter av adusert støpejern

27.51.12 Produkter av kulegrafittstøpejern

27.51.13 Produkter av vanlig grått støpejern

Næringsgruppe 27.52 Støpte stålprodukter

27.52.1 Støpte stålprodukter

27.52.10 Støpte stålprodukter

Næringsgruppe 27.53 Støpte lettmetallprodukter

27.53.1 Støpte lettmetallprodukter

27.53.10 Støpte lettmetallprodukter

Næringsgruppe 27.54 Andre støpte ikke-jernholdige 
metallprodukter

27.54.1 Andre støpte ikke-jernholdige metallprodukter

27.54.10 Andre støpte ikke-jernholdige metallprodukter

NÆRING 28 METALLVARER, UNN-
TATT MASKINER OG 
UTSTYR

Næringshovedgruppe 28.1 Metallkonstruksjoner

Næringsgruppe 28.11 Metallkonstruksjoner og 
deler

28.11.1 Prefabrikkerte bygninger av metall

28.11.10 Prefabrikkerte bygninger av metall 9406.00[.3 + .9ex]

28.11.2 Metallkonstruksjoner og deler

28.11.21 Broer og broseksjoner av jern og stål 7308.1

28.11.22 Tårn og gittermaster av jern og stål 7308.2

28.11.23 Andre konstruksjoner og deler, plater, stenger, profiler o.l., 
av jern, stål eller aluminium

7308[.4 + .9] + 7610.9
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28.11.9 Installasjon (oppføring) av metallkonstruksjoner 
av egen produksjon, reparasjon og vedlikehold av 
metallkonstruksjoner

28.11.90 Installasjon (oppføring) av metallkonstruksjoner av egen 
produksjon

28.11.92 Reparasjon og vedlikehold av metallkonstruksjoner av egen 
produksjon

28.11.99 Industrielle tjenester for metallkonstruksjoner og deler

Næringsgruppe 28.12 Bygningsartikler av metall

28.12.1 Dører og vinduer samt rammer, karmer og dørterskler av 
metall

28.12.10 Dører og vinduer samt rammer, karmer og dørterskler av 
metall

7308.3 + 7610.1

28.12.9 Installasjon (oppføring) av bygningsartikler av metall, av 
egen produksjon

28.12.90 Installasjon (oppføring) av bygningsartikler av metall, av 
egen produksjon

28.12.99 Industrielle tjenester for bygningsartikler av metall

Næringshovedgruppe 28.2 Tanker og cisterner, radia-
torer og kjeler til sentral-
varmeanlegg

Næringsgruppe 28.21 Tanker, cisterner og beholdere 
av metall

28.21.1 Tanker, cisterner og beholdere av metall

28.21.11 Tanker, kar og lignende beholdere av metall med et 
rominnhold på over 300 l

7309 + 7611

28.21.12 Beholdere av metall for komprimerte eller flytende gasser 7311 + 7613

28.21.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av tanker, cisterner og 
beholdere av metall (unntatt til oppvarming av bygninger)

28.21.90 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av tanker, cisterner og 
beholdere av metall (unntatt til oppvarming av bygninger)

28.21.92 Reparasjon og vedlikehold av tanker, cisterner og beholdere 
av metall (unntatt til oppvarming av bygninger)

28.21.99 Industrielle tjenester for tanker, cisterner og beholdere av 
metall
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Næringsgruppe 28.22 Radiatorer og kjeler til 
sentralvarmeanlegg

28.22.1 Radiatorer og kjeler

28.22.11 Radiatorer til sentralvarmeanlegg, ikke elektrisk oppvarmet, 
av jern eller stål

7322.1

28.22.12 Kjeler til sentralvarmeanlegg 8403.1

28.22.13 Deler til kjeler til sentralvarmeanlegg 8403.9

28.22.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av kjeler til 
sentralvarmeanlegg

28.22.91 Installasjon av kjeler til sentralvarmeanlegg

28.22.92 Reparasjon og vedlikehold av kjeler til sentralvarmeanlegg

28.22.99 Industrielle tjenester for radiatorer og kjeler til 
sentralvarmeanlegg

Næringshovedgruppe 28.3 Dampkjeler, unntatt kjeler 
til sentralvarmeanlegg

Næringsgruppe 28.30 Dampkjeler, unntatt kjeler til 
sentralvarmeanlegg

28.30.1 Dampkjeler og deler dertil

28.30.11 Kjeler for vanndamp eller annen damp; hetvannskjeler 8402[.1 + .2]

28.30.12 Hjelpeapparater for kjeler; kondensatorer for dampmaskiner 8404[.1 + .2]

28.30.13 Deler til dampkjeler 8402.9 + 8404.9

28.30.2 Kjernereaktorer og deler dertil

28.30.21 Kjernereaktorer 8401.1

28.30.22 Deler til kjernereaktorer 8401.4

28.30.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av dampkjeler, 
unntatt varmtvannskjeler til sentralvarmeanlegg, 
herunder installasjon av rørledningssystemer av metall i 
industrianlegg

28.30.91 Installasjon av dampkjeler, unntatt varmtvannskjeler 
til sentralvarmeanlegg, herunder installasjon av 
rørledningssystemer av metall i industrianlegg

28.30.92 Reparasjon og vedlikehold av dampkjeler (unntatt 
varmtvannskjeler til sentralvarmeanlegg) og 
rørledningssystemer av metall i industrianlegg

28.30.99 Industrielle tjenester for dampkjeler, unntatt varmtvannskjeler 
til sentralvarmeanlegg
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Næringshovedgruppe 28.4 Smiing, stansing og valsing 
av metall Pulvermetallurgi

Næringsgruppe 28.40 Smiing, stansing og valsing 
av metall Pulvermetallurgi

28.40.1 Smiing, stansing og valsing av metall

28.40.11 Smiing av metall

28.40.12 Stansing av metall

28.40.13 Annen bearbeiding av metall

28.40.2 Pulvermetallurgi

28.40.20 Pulvermetallurgi

Næringshovedgruppe 28.5 Overflatebehandling og 
bearbeiding av metaller

Næringsgruppe 28.51 Overflatebehandling av 
metaller

28.51.1 Belegging av metaller

28.51.11 Belegging med metalliske materialer

28.51.12 Belegging med ikke-metalliske materialer

28.51.2 Annen behandling av metaller

28.51.21 Varmebehandling av metaller, unntatt belegging med 
metalliske materialer

28.51.22 Annen overflatebehandling av metaller

Næringsgruppe 28.52  Bearbeiding av metaller

28.52.1 Dreiing av metalldeler

28.52.10 Dreiing av metalldeler

Omfatter:

- Framstilling av dreide metalldeler

28.52.2 Annen bearbeiding av metaller

28.52.20 Annen bearbeiding av metaller
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Næringshovedgruppe 28.6 Kjøkkenredskaper, skjære- 
og klipperedskaper, hånd-
verktøy og andre jernvarer

Næringsgruppe 28.61 Kjøkkenredskaper, skjære- og 
klipperedskaper

28.61.1 Bestikk, skjære- og klipperedskaper

28.61.11 Kniver (unntatt til maskiner), sakser og blad til disse 8211 + 8213

28.61.12 Barberkniver, barberhøvler og barbermaskiner (ikke 
elektriske) samt barberblad (herunder emner til barberblad 
i lengder)

8212

28.61.13 Andre skjære- og klipperedskaper; artikler og sett for 
manikyr eller pedikyr

8214

28.61.14 Skjeer, gafler, øser, sleiver, hullsleiver, kakespader, 
fiskekniver, smørkniver, sukkerklyper og lignende 
husholdningsartikler

8215

28.61.9 Industrielle tjenester for kjøkkenredskaper, skjære- og 
klipperedskaper

28.61.99 Industrielle tjenester for kjøkkenredskaper, skjære- og 
klipperedskaper

Næringsgruppe 28.62 Håndverktøy

28.62.1 Håndverktøy og håndredskaper som brukes i jord-, hage- 
eller skogbruk

28.62.10 Håndverktøy og håndredskaper som brukes i jord-, hage- 
eller skogbruk

8201

28.62.2 Håndsager; blad for alle slags sager

28.62.20 Håndsager; blad for alle slags sager 8202

28.62.3 Andre håndverktøy og håndredskaper

28.62.30 Andre håndverktøy og håndredskaper 8203 - 8206

28.62.4 Utskiftbart verktøy for håndverktøy, også mekaniske, eller 
for verktøymaskiner

28.62.40 Utskiftbart verktøy for håndverktøy, også mekaniske, eller 
for verktøymaskiner

8207[.4 - .9]

28.62.5 Annet verktøy

28.62.50 Annet verktøy 8207[.1 - .3] + 8208 + 
8209
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28.62.9 Reparasjon og vedlikehold av håndverktøy

28.62.90 Reparasjon og vedlikehold av håndverktøy

28.62.99 Industrielle tjenester for håndverktøy

Næringsgruppe 28.63 Låser og beslag

28.63.1 Hengelåser og låser, bøyler og rammer med lås; nøkler og 
deler til nøkler, beslag av uedelt metall

28.63.11 Hengelåser, låser til motorvogner og møbler, av uedelt 
metall

8301[.1 - .3]

28.63.12 Andre låser av uedelt metall 8301.4

28.63.13 Bøyler og rammer med lås; deler; nøkler som foreligger 
særskilt

8301[.5 - .7]

28.63.14 Hengsler, beslag, tilbehør og lignende varer, til motorvogner, 
dører, vinduer, møbler og lignende, av uedelt metall

8302[.1 - .4 + .6]

28.63.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av låser og avanserte 
låsesystemer

28.63.90 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av låser og avanserte 
låsesystemer

28.63.99 Industrielle tjenester for låser og beslag

Næringshovedgruppe 28.7 Andre metallvarer

Næringsgruppe 28.71 Stålfat og lignende beholdere 
av jern og stål

28.71.1 Tanker, fat, tromler, spann, bokser og lignende beholdere, for 
ethvert materiale unntatt gass, av jern eller stål

28.71.11 Tanker, fat, tromler, spann, bokser og lignende beholdere, 
for ethvert materiale unntatt gass, av jern eller stål, med et 
rominnhold på 50 til 300 l

7310.1

28.71.12 Tanker, fat, tromler, spann, bokser og lignende beholdere, 
for ethvert materiale unntatt gass, av jern eller stål, med et 
rominnhold på under 50 l

7310.29

28.71.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av beholdere av jern 
eller stål, med et rominnhold på under 300 l

28.71.90 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av beholdere av jern 
eller stål, med et rominnhold på under 300 l

28.71.99 Industrielle tjenester for stålfat og lignende beholdere av 
jern og stål
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Næringsgruppe 28.72 Emballasje av lettmetall

28.72.1 Emballasje av lettmetall

28.72.11 Emballasje av lettmetall, unntatt aluminium 7310.21

28.72.12 Fat, tromler, spann, bokser og lignende beholdere for ethvert 
materiale, av aluminium, med et rominnhold på høyst 300 l

7612

28.72.13 «Crown corks» og propper, kapsler og lokk, av uedelt 
metall

8309

28.72.9 Industrielle tjenester for emballasje av lettmetall

28.72.99 Industrielle tjenester for emballasje av lettmetall

Næringsgruppe 28.73 Varer av metalltråd

28.73.1 Varer av metalltråd

28.73.11 Vridd tråd, kabler, flettede bånd, stropper og lignende, av 
jern eller stål, uten elektrisk isolasjon

7312

28.73.12 Piggtråd av jern eller stål; vridd tråd, kabler, flettede bånd 
og lignende, av kobber eller aluminium, uten elektrisk 
isolasjon

7313 + 7413 + 7614

28.73.13 Duk, rist, gitter og netting, av jern-, stål- eller kobbertråd; 
strekkmetall av jern, stål eller kobber

7314 + 7414

28.73.14 Spiker, stifter, tegnestifter, bølgestifter, kramper og lignende 
varer

7317 + 7415.1 + 7616.1

28.73.15 Tråd, stenger, rør, plater, elektroder, overtrukket eller fylt 
med flussmiddel

8311

28.73.16 Synåler, strikkepinner og lignende varer for håndarbeid 7319

28.73.9 Industrielle tjenester for varer av metalltråd

28.73.99 Industrielle tjenester for varer av metalltråd
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Næringsgruppe 28.74 Bolter, skruer, muttere, 
kjetting og fjærer

28.74.1 Bolter og skruer

28.74.11 Gjengede bolter av jern eller stål i.e.n. 7318.1

28.74.12 Ugjengede bolter av jern eller stål i.e.n. 7318.2

28.74.13 Gjengede og ugjengende bolter av kobber 7415[.2 + .3]

28.74.14 Fjærer og fjærblad av jern eller stål; fjærer av kobber 7320 + 7416

28.74.2 Kjeder og kjettinger (unntatt leddboltkjeder) samt deler 
dertil

28.74.20 Kjeder og kjettinger (unntatt leddboltkjeder) samt deler 
dertil

7315[.2 - .9] + 7419.1

28.74.9 Industrielle tjenester for bolter, skruer, muttere, kjetting og 
fjærer

28.74.99 Industrielle tjenester for bolter, skruer, muttere, kjetting og 
fjærer

Næringsgruppe 28.75 Andre metallvarer i.e.n.

28.75.1 Metallprodukter for baderom og kjøkken

28.75.11 Kummer, vasker, badekar og andre sanitærartikler og deler 
dertil, av jern, stål, kobber eller aluminium

7324 + 7418.2 + 7615.2

28.75.12 Husholdningsartikler og deler dertil, av jern, stål, kobber 
eller aluminium

7323 + 7418.1 + 7615.1 
+ 8210

28.75.2 Andre metallvarer, unntatt kårder, sabler, huggerter, 
bajonetter og lignende våpen

28.75.21 Pansrede eller forsterkede pengeskap, dører og 
sikkerhetsbokser av uedelt metall

8303

28.75.22 Mindre kontor- eller skrivebordsutstyr av uedelt metall 8304

28.75.23 Mekanismer til løsbladpermer eller brevmapper, 
kontorrekvisitter og hefter i remser, av uedelt metall

8305

28.75.24 Statuetter og andre pyntegjenstander, rammer til fotografier, 
malerier og lignende samt speil, av uedelt metall

8306[.2 + 3]

28.75.25 Knepplåser, bøyler og rammer, hekter, kroker og lignende, til 
klær, fottøy, reiseartikler og lignende, av uedelt metall

8308

28.75.26 Skips- eller båtpropeller og propellblad 8485.1

28.75.27 Andre varer av uedelt metall i.e.n. 7316 + 7325 + 7326 + 
7419.9 + 7508 + 7616.9 
+ 7806 + 7907 + 8007 + 
8302.5 + 8306.1 + 8307 
+ 8310
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28.75.3 Kårder, sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende 
våpen samt deler dertil

28.75.30 Kårder, sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende 
våpen samt deler dertil

9307

28.75.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av andre metallvarer 
i.e.n.

28.75.90 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av andre metallvarer 
i.e.n.

28.75.99 Industrielle tjenester for andre metallvarer i.e.n.

NÆRINGSOMRÅDE DK MASKINER OG UTSTYR 
I.E.N.

NÆRING 29 MASKINER OG UTSTYR 
I.E.N.

Næringshovedgruppe 29.1 Kraftmaskiner og utstyr, 
unntatt motorer til 
luftfartøyer og motorvogner

Næringsgruppe 29.11 Motorer og turbiner, unntatt 
motorer til luftfartøyer og 
motorvogner

29.11.1 Motorer

29.11.11 Utenbordsmotorer for framdrift av skip 8407.21

29.11.12 Framdriftsmotorer med gnisttenning for skip; andre motorer 8407[.29 + .9]

29.11.13 Andre stempeldrevne forbrenningsmotorer med 
kompresjonstenning

8408[.1 + .9]

29.11.2 Turbiner

29.11.21 Dampturbiner 8406[.1 + .8]

29.11.22 Vannturbiner og vannhjul 8410.1

29.11.23 Gassturbiner, unntatt turbojetmotorer og turbopropmotorer 8411.8

29.11.3 Deler til turbiner

29.11.31 Deler til dampturbiner 8406.9

29.11.32 Deler til vannturbiner og vannhjul, herunder regulatorer 8410.9

29.11.33 Deler til gassturbiner, unntatt turbojetmotorer og 
turbopropmotorer

8411.99

29.11.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av motorer og 
turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner

29.11.91 Installasjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til 
luftfartøyer og motorvogner

29.11.92 Reparasjon og vedlikehold av motorer og turbiner, unntatt 
motorer til luftfartøyer og motorvogner

22.11.99 Industrielle tjenester for motorer og turbiner, unntatt motorer 
til luftfartøyer og motorvogner
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Næringsgruppe 29.12 Pumper og kompressorer

29.12.1 Hydrauliske og pneumatiske kraftmaskiner og motorer

29.12.11 Lineært virkende hydrauliske og pneumatiske kraftmaskiner 
og motorer (sylindre)

8412[.21 + .31]

29.12.12 Andre hydrauliske og pneumatiske kraftmaskiner og 
motorer

8412[.29 + .39 + .8]

29.12.2 Pumper for væsker; væskeelevatorer

29.12.21 Pumper for drivstoff, smøreolje, kjølevæske og betong 8413[.1 - .4]

29.12.22 Andre stempelpumper og membranpumper for væsker 8413.5

29.12.23 Andre rotasjonspumper 8413.6

29.12.24 Andre sentrifugalpumper for væsker; andre pumper; 
væskeelevatorer

8413[.7 + .8]

29.12.3 Luft- eller vakuumpumper; luft- eller andre 
gasskompressorer

29.12.31 Vakuumpumper 8414.1

29.12.32 Luftpumper for hånd- eller fotkraft 8414.2

29.12.33 Kjølekompressorer 8414.3

29.12.34 Luftkompressorer, transportable på hjulunderstell 8414.4

29.12.35 Turbokompressorer 8414.80.2

29.12.36 Stempelkompressorer 8414.80[.3 + .4]

29.12.37 Roterende kompressorer med en eller flere aksler 8414.80[.6 + .7]

29.12.38 Kompressorer for bruk i sivile luftfartøyer og andre 
kompressorer

8414.80[.1 + .9]

29.12.4 Deler til pumper, kompressorer og hydrauliske og 
pneumatiske kraftmaskiner og motorer

29.12.41 Deler til hydrauliske og pneumatiske kraftmaskiner og 
motorer

8412.9

29.12.42 Deler til pumper; deler til væskeelevatorer 8413.9

29.12.43 Deler til luft- eller vakuumpumper, luft- eller 
gasskompressorer, vifter og ventilasjons- og 
resirkulasjonshetter

8414.9

29.12.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av pumper og 
kompressorer

29.12.91 Installasjon av pumper og kompressorer

29.12.92 Reparasjon og vedlikehold av pumper og kompressorer

29.12.99 Industrielle tjenester for pumper og kompressorer
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Næringsgruppe 29.13 Kraner og ventiler

29.13.1 Kraner, ventiler og lignende innretninger for rør, kjeler, 
tanker, kar og lignende

29.13.11 Reduksjons-, kontroll-, avlastnings- og sikkerhetsventiler 8481[.1 - .4]

29.13.12 Kraner og ventiler for sanitærarmatur og lignende; ventiler 
for sentralvarmeradiatorer

8481.80[.1 + .3]

29.13.13 Prosessreguleringsventiler, sluseventiler, seteventiler og 
andre ventiler

8481.80[.5 - .9]

29.13.2 Deler til kraner og ventiler og lignende innretninger

29.13.20 Deler til kraner og ventiler og lignende innretninger 8481.9

29.13.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av kraner, ventiler og 
lignende innretninger for rør, kjeler, tanker, kar og lignende, 
av metall

29.13.91 Installasjon av kraner, ventiler og lignende innretninger for 
rør, kjeler, tanker, kar og lignende, av metall

29.13.92 Reparasjon og vedlikehold av kraner, ventiler og lignende 
innretninger for rør, kjeler, tanker, kar og lignende, av 
metall

29.13.99 Industrielle tjenester for kraner og ventiler

Næringsgruppe 29.14 Lagre, gir, tannhjulsut-
vekslinger og andre inn-
retninger for kraftoverføring

29.14.1 Kule- eller rullelagre

29.14.10 Kule- eller rullelagre 8482[.1 - .8]

29.14.2 Andre lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og innretninger for 
kraftoverføring

29.14.21 Ledd-boltkjeder av jern eller stål 7315[.11 + .12]

29.14.22 Drivaksler (herunder kamaksler og veivaksler) og veiver 8483.1

29.14.23 Lagerhus og glidelagre 8483[.2 + .3]

29.14.24 Faste gir og utvekslinger; kuleskruer og kulespindler; 
regulerbare gir og andre hastighetsvariatorer

8483.4

29.14.25 Svinghjul og reimskiver, herunder blokker 8483.5

29.14.26 Friksjonskoplinger og andre akselkoplinger, herunder 
universalledd

8483.6

29.14.3 Deler til lagre, gir og innretninger for kraftoverføring

29.14.31 Kuler, nåler og ruller; deler til kule- eller rullelagre 8482.9

29.14.32 Deler til leddboltkjeder av jern eller stål 7315.19

29.14.33 Deler til lagre og innretninger for kraftoverføring i.e.n. 8483.9
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29.14.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av lagre, 
gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for 
kraftoverføring

29.14.90 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av lagre, 
gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for 
kraftoverføring

29.14.99 Industrielle tjenester for lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og 
andre innretninger for kraftoverføring

Næringshovedgruppe 29.2 Andre maskiner og annet 
utstyr til generell bruk

Næringsgruppe 29.21 Industri- og laboratorieovner

29.21.1 Ovner og brennere og deler dertil

29.21.11 Brenner til fyrsteder; mekaniske stokere og fyrrister; 
mekaniske askefjernere og lignende

8416[.1 - .3]

29.21.12 Industri- eller laboratorieovner, herunder forbrenningsovner, 
ikke elektriske, unntatt bakeriovner

8417[.1 + .8]

29.21.13 Elektriske industri- eller laboratorieovner; utstyr for induktiv 
eller dielektrisk oppvarming

8514[.1 - .4]

29.21.14 Deler til industri- og laboratorieovner 8416.9 + 8417.9 + 8514.9

29.21.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av industri- og 
laboratorieovner

29.21.91 Installasjon av industri- og laboratorieovner

29.21.92 Reparasjon og vedlikehold av industri- og laboratorieovner

29.21.99 Industrielle tjenester for ovner og brennere

Næringsgruppe 29.22 Løfte- og håndteringsutstyr

29.22.1 Løfte- og håndteringsutstyr og deler dertil

29.22.11 Taljer og heisverk i.e.n. 8425.1

29.22.12 Gruvesjaktvinsjer; vinsjer spesielt konstruert til bruk under 
jorden; andre vinsjer, ankerspill

8425[.2 + .3]

29.22.13 Donkrafter; apparater av det slag som brukes til løfting av 
kjøretøyer

8425.4

29.22.14 Lossebommer; kraner; mobile løfterammer, portaltrucker og 
krantrucker

8426

29.22.15 Gaffeltrucker, andre trucker; traktorer av den type som 
brukes på jernbaneperronger

8427 + 8709.1

29.22.16 Heiser, elevatorer med heisespann, rulletrapper og rullende 
fortau

8428[.1 + .4]

29.22.17 Pneumatiske og andre elevatorer og transportører med 
kontinuerlig drift, for varer eller materialer

8428[.2 + .32 - .39]

29.22.18 Andre maskiner og apparater til løfting, håndtering, lasting 
eller lossing

8428[.5 - .9]

29.22.19 Deler til løfte- og håndteringsutstyr 8431[.1 - .3] + 8709.9
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29.22.2 Bøtter, skuffer, grabber og gripere til kraner, gravemaskiner 
og lignende

29.22.20 Bøtter, skuffer, grabber og gripere til kraner, gravemaskiner 
og lignende

8431.41

29.22.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av løfte- og 
håndteringsutstyr

29.22.91 Installasjon av løfte- og håndteringsutstyr, unntatt heiser og 
rulletrapper

29.22.92 Reparasjon og vedlikehold av løfte- og håndteringsutstyr

29.22.99 Industrielle tjenester for løfte- og håndteringsutstyr

Næringsgruppe 29.23 Kjøle- og ventilasjonsanlegg, 
unntatt til husholdningsbruk

29.23.1 Varmevekslere; luftkondisjonerings- og kjøleutstyr; 
filtreringsapparater

29.23.11 Varmevekslere og apparater for kondensering av luft eller 
gass til væske

8419[.5 + .6]

29.23.12 Luftkondisjoneringsapparater 8415[.1 - .8]

29.23.13 Kjøle- og fryseutstyr og varmepumper, unntatt til 
husholdningsbruk

8418[.5 + .6]

29.23.14 Apparater for filtrering eller rensing av gasser i.e.n. 8421.39

29.23.2 Vifter, unntatt bord-, gulv-, vegg-, vindu- eller takvifter

29.23.20 Vifter, unntatt bord-, gulv-, vegg-, vindu- eller takvifter 8414.59

29.23.3 Deler til kjøle- og fryseutstyr og varmepumper

29.23.30 Deler til kjøle- og fryseutstyr og varmepumper 8415.9 + 8418.9 + 8419.9

29.23.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av kjøle- og 
ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk

29.23.91 Installasjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til 
husholdningsbruk

29.23.92 Reparasjon og vedlikehold av kjøle- og ventilasjonsanlegg, 
unntatt til husholdningsbruk

29.23.99 Industrielle tjenester for kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt 
til husholdningsbruk
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Næringsgruppe 29.24 Andre maskiner og annet 
utstyr til generell bruk i.e.n.

29.24.1 Gassgeneratorer, apparater for destillering, filtrering eller 
rektifisering

29.24.11 Generatorer for generatorgass eller vanngass; 
acetylengassgeneratorer og lignende; apparater for 
destillering eller rektifisering

8405.1 + 8419.4

29.24.12 Apparater for filtrering eller rensing av væsker 8421[.21 + .22 + .29]

29.24.13 Oljefiltre, bensinfiltre og luftinnsugingsfiltre til 
forbrenningsmotorer

8421[.23 + .31]

29.24.2 Maskiner og apparater for rengjøring av flasker, pakking og 
veiing; sprøytingsapparater; pakninger av metallplater

29.24.21 Maskiner og apparater for rengjøring, fylling eller innpakking 
av flasker eller andre beholdere

8422[.2 - .4]

29.24.22 Personvekter og vekter til husholdningsbruk; vekter for 
kontinuerlig veiing av varer på transportbånd; konstantvekter 
og vekter som veier opp forutbestemte varemengder

8423[.1 - .3]

29.24.23 Vekter og veieinnretninger i.e.n. 8423.8

29.24.24 Brannslokkingsapparater, sprøytepistoler, dampblåse- eller 
sandblåsemaskiner og lignende mekaniske apparater, unntatt 
apparater for landbruk

8424[.1 - .3 + .89]

29.24.25 Pakninger av metallplater; mekaniske pakninger 8484

29.24.3 Sentrifuger, kalandrer og salgsautomater

29.24.31 Sentrifuger i.e.n. 8421.19

29.24.32 Kalandrer og andre valsemaskiner, unntatt for metall eller 
glass

8420.1

29.24.33 Salgsautomater 8476[.2 + .8]

29.24.4 Apparater i.e.n. for behandling av materialer ved en prosess 
som krever endring i temperatur

29.24.40 Apparater i.e.n. for behandling av materialer ved en prosess 
som krever endring i temperatur

8419.89

29.24.5 Deler til andre maskiner til generell bruk

29.24.51 Deler til generatorer for vanngass eller generatorgass 8405.9

29.24.52 Deler til sentrifuger; deler til apparater for filtrering eller 
rensing av væsker eller gasser

8421.9

29.24.53 Deler til kalandrer og andre valsemaskiner; deler til 
sprøytingsapparater, lodd til veieinnretninger

8420.9+8423.9+8424.9
+8476.9

29.24.54 Deler til maskiner og apparater som ikke er utstyrt med 
elektriske forbindelsesdeler i.e.n.

8485.9
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29.24.6 Oppvaskmaskiner til industriell bruk

29.24.60 Oppvaskmaskiner til industriell bruk 8422.19

29.24.7 Deler til oppvaskmaskiner og maskiner for rengjøring, 
fylling, innpakking og emballering

29.24.70 Deler til oppvaskmaskiner og maskiner for rengjøring, 
fylling, innpakking og emballering

8422.9

29.24.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av andre maskiner til 
generell bruk i.e.n.

29.24.91 Installasjon av andre maskiner og utstyr til generell bruk 
i.e.n.

29.24.92 Reparasjon og vedlikehold av andre maskiner og utstyr  til 
generell bruk i.e.n.

29.24.99 Industrielle tjenester for andre maskiner og utstyr til generell 
bruk i.e.n.

Næringshovedgruppe 29.3 Jordbruks- og skogbruks-
maskiner og -utstyr

Næringsgruppe 29.31 Jordbruks- og skogbruks-
traktorer

29.31.1 Traktorer som betjenes av gående

29.31.10 Traktorer som betjenes av gående 8701.1

29.31.2 Andre jordbruks- og skogbrukstraktorer

29.31.21 Traktorer med motoreffekt på høyst 37 kW 8701.90[.1 + .21]

29.31.22 Traktorer med motoreffekt over 37 kW men på høyst 59 kW 8701.90.25

29.31.23 Traktorer med motoreffekt over 59 kW 8701.90.3

29.31.24 Brukte traktorer og andre traktorer 8701.90[.5 + .9]

29.31.9 Reparasjon og vedlikehold av jordbruks- og 
skogbrukstraktorer

29.31.90 Reparasjon og vedlikehold av jordbruks- og 
skogbrukstraktorer

29.31.99 Industrielle tjenester for jordbruks- og skogbrukstraktorer

Næringsgruppe 29.32 Jordbruks- og skogbruks-
maskiner og -utstyr ellers

29.32.1 Jordbruks- og skogbruksmaskiner og -utstyr for bearbeiding 
eller dyrking av jord

29.32.11 Ploger og skålharver 8432[.1 + .21]

29.32.12 Harver (unntatt skålharver), opprivere, kultivatorer, 
ugrasrensere og hakker

8432.29

29.32.13 Såmaskiner, plantemaskiner og omplantemaskiner 8432.3

29.32.14 Spredere for natur- eller kunstgjødsel 8432.4

29.32.15 Jordbruks- og skogbruksmaskiner og -apparater i.e.n.; ruller 
til plener og sportsplasser

8432.8
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29.32.2 Plenklippere

29.32.20 Plenklippere 8433.1

29.32.3 Maskiner og apparater for innhøsting eller tresking

29.32.31 Slåmaskiner, herunder slåmaskiner for traktormontering, 
i.e.n.

8433.2

29.32.32 Andre maskiner og apparater til bruk ved slått 8433.3

29.32.33 Halm-, høy- eller fôrpresser, herunder oppsamlepresser 8433.4

29.32.34 Maskiner og apparater for innhøsting og tresking i.e.n. 8433.5

29.32.4 Maskiner og apparater for spredning, sprøyting eller 
forstøving av væsker eller pulver for jord- eller hagebruk

29.32.40 Maskiner og apparater for spredning, sprøyting eller 
forstøving av væsker eller pulver for jord- eller hagebruk

8424.81

29.32.5 Selvlastende eller selvtømmende tilhengere og semitrailere 
til bruk i landbruket

29.32.50 Selvlastende eller selvtømmende tilhengere og semitrailere 
til bruk i landbruket

8716.2

29.32.6 Andre jordbruks- og skogbruksmaskiner i.e.n.

29.32.61 Maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering 
av egg, frukt eller andre landbruksprodukter, unntatt frø, 
korn eller tørkede belgfrukter

8433.6

29.32.62 Melkemaskiner 8434.1

29.32.63 Maskiner og apparater for tilberedning av fôr; maskiner og 
apparater for fjørfeavl; rugemaskiner og kyllingmødre

8436[.1 + .2]

29.32.64 Maskiner og apparater for rensing, sortering eller gradering 
av frø, korn eller tørkede belgfrukter

8437.1

29.32.65 Maskiner og apparater for jordbruk, hagebruk, skogbruk, 
fjørfeavl eller birøkt i.e.n.

8436.8

29.32.7 Deler til jordbruks- og skogbruksmaskiner

29.32.70 Deler til jordbruks- og skogbruksmaskiner 8432.9 + 8433.9 + 8436.9

29.32.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av jordbruks- og 
skogbruksmaskiner

29.32.91 Installasjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner

29.32.92 Reparasjon og vedlikehold av jordbruks- og 
skogbruksmaskiner

29.32.99 Industrielle tjenester for jordbruks- og skogbruksmaskiner 
og –utstyr ellers
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Næringshovedgruppe 29.4 Maskinverktøy

Næringsgruppe 29.41 Bærbart, motordrevet hånd-
verktøy

29.41.1 Bærbart, motordrevet håndverktøy

29.41.11 Bærbart, motordrevet håndverktøy 8467[.1 - .8]

29.41.12 Deler til bærbart, motordrevet håndverktøy 8467.9

29.41.9 Industrielle tjenester for bærbart, motordrevet håndverktøy

29.41.99 Industrielle tjenester for bærbart, motordrevet håndverktøy

Næringsgruppe 29.42 Annet maskinverktøy til 
metallbearbeiding

29.42.1 Maskinverktøy for bearbeiding av metall med laser og 
lignende; maskineringssentre og lignende

29.42.11 Maskinverktøy for bearbeiding av alle slags materialer ved å 
fjerne materiale med laser, ultralyd og lignende

8456

29.42.12 Maskineringssentre, enstasjons- og flerstasjonsmaskiner, for 
bearbeiding av metall

8457

29.42.2 Dreiebenker, bore- og fresemaskiner

29.42.21 Dreiebenker for metall 8458

29.42.22 Maskinverktøy til boring, utboring eller fresing i metall 8459[.1 - .6]

29.42.23 Gjengemaskiner i.e.n. 8459.7

29.42.3 Annet maskinverktøy til bearbeiding av metall

29.42.31 Maskinverktøy til avgrading, kvessing, sliping, høvling, 
saging, kapping eller annen etterbehandling av metall

8460 + 8461

29.42.32 Maskiner for bøying, falsing, retting, klipping, lokking og 
sporstansing av metall, numerisk styrte

8462[.21 + .31 + .41]

29.42.33 Maskiner for bøying, falsing, retting, klipping, lokking og 
sporstansing av metall, ikke numerisk styrte

8462[.29 + .39 + .49]

29.42.34 Maskiner for smiing, hamring eller preging; hydrauliske 
presser og presser til bearbeiding av metall

8462[.1 + .9]

29.42.35 Ikke-sponavtakende maskinverktøy i.e.n. for bearbeiding av 
metall, sintrede metallkarbider eller cermeter

8463
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29.42.4 Deler og tilbehør til maskinverktøy til metallbearbeiding

29.42.40 Deler og tilbehør til maskinverktøy til metallbearbeiding 8466[.93 + .94]

29.42.9 Installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskinverktøy til 
metallbearbeiding

29.42.91 Installasjon av maskinverktøy til metallbearbeiding

29.41.92 Vedlikehold og reparasjon av verktøymaskiner til 
metallbearbeiding

29.42.99 Industrielle tjenester for andre maskinverktøy til 
metallbearbeiding

Næringsgruppe 29.43 Maskinverktøy i.e.n.

29.43.1 Maskinverktøy for bearbeiding av stein, tre og lignende 
harde materialer; presser for framstilling av sponplater og 
lignende

29.43.11 Maskinverktøy for bearbeiding av stein, keramiske 
produkter, betong eller lignende mineralske materialer, eller 
for bearbeiding av glass i kald tilstand

8464

29.43.12 Maskinverktøy for bearbeiding av tre, kork, bein, hardgummi, 
hard plast eller lignende harde materialer

8465 + 8479.3

29.43.2 Verktøy til lodding og sveising, maskiner og apparater til 
overflateherding og varmsprøyting

29.43.20 Verktøy til lodding og sveising, maskiner og apparater til 
overflateherding og varmsprøyting

8468[.1 - .8] + 8515[.1 - 
.8]

29.43.3 Deler og tilbehør til maskinverktøy

29.43.31 Verktøyholdere og selvåpnende gjengehoder, til 
maskinverktøy

8466.1

29.43.32 Holdere for arbeidsstykke 8466.2

29.43.33 Delehoder og annet spesielt utstyr til maskinverktøy 8466.3

29.43.34 Deler og tilbehør til maskinverktøy for bearbeiding av tre, 
kork, stein, hardgummi og lignende harde materialer

8466[.91 + .92]

29.43.35 Deler til annet maskinverktøy 8468.9 + 8515.9

29.43.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskinverktøy 
for bearbeiding av tre, kork, stein, hardgummi og lignende 
harde materialer

29.43.91 Installasjon av maskinverktøy til bearbeiding av tre, kork, 
stein, hardgummi og lignende harde materialer

29.43.92 Reparasjon og vedlikehold av maskinverktøy for bearbeiding 
av tre, kork, stein, hardgummi og lignende harde materialer

29.43.99 Industrielle tjenester for maskinverktøy i.e.n.
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Næringshovedgruppe 29.5 Andre spesialmaskiner

Næringsgruppe 29.51 Maskiner og utstyr til 
metallurgisk industri

29.51.1 Maskiner og utstyr til metallurgisk industri og deler dertil

29.51.11 Konvertere, støpeøser, kokiller og støpemaskiner; valseverk 
til metall

8454[.1 - .3] + 8455[.1 + 
.2]

29.51.12 Deler til maskiner og utstyr til metallurgisk industri; deler til 
valseverk til metall

8454.9 + 8455[.3 + .9]

29.51.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr 
til metallurgisk industri

29.51.91 Installasjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri

29.51.92 Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr til 
metallurgisk industri

Industrielle tjenester for maskiner og utstyr til metallurgisk 
industri

Næringsgruppe 29.52 Maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og 
anleggsvirksomhet

29.52.1 Maskiner og utstyr til bergverksdrift

29.52.11 Elevatorer og transportører med kontinuerlig drift, til bruk 
under jorden

8428.31

29.52.12 Kull- eller steinbrytere og maskiner for tunnelboring; andre 
boremaskiner og utgravingsmaskiner

8430[.3 + .4]

29.52.2 Jordforflytningsmaskiner med egen framdrift og deler dertil

29.52.21 Bulldosere og angeldosere, med egen framdrift 8429.1

29.52.22 Veihøvler med egen framdrift 8429.2

29.52.23 Skrapemaskiner med egen framdrift 8429.3

29.52.24 Stampemaskiner og veivalser med egen framdrift 8429.4

29.52.25 Lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr, med egen 
framdrift

8429.51

29.52.26 Mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner, med 
overdel som kan svinge 360 °, med egen framdrift, unntatt 
lastemaskiner med frontmontert lasteutstyr

8429.52

29.52.27 Andre mekaniske skyfler, gravemaskiner og lastemaskiner 
med egen framdrift; andre maskiner med egen framdrift til 
bergverksdrift

8429.59 + 8430.5

29.52.28 Bulldoser- eller angeldoserblad 8431.42
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29.52.3 Andre maskiner til jord- og gravearbeid

29.52.30 Andre maskiner og annet utstyr til jord- og gravearbeid 8430[.1 + .2 + .6] + 8479.1

29.52.4 Maskiner og apparater for sortering, maling, blanding 
og lignende bearbeiding av jord, stein, malm eller andre 
faste, mineralske materialer; maskiner for framstilling av 
sandstøpeformer

29.52.40 Maskiner og apparater for sortering, maling, blanding 
og lignende bearbeiding av jord, stein, malm eller andre 
faste, mineralske materialer; maskiner for framstilling av 
sandstøpeformer

8474[.1 - .8]

29.52.5 Beltetraktorer

29.52.50 Beltetraktorer 8701.3

29.52.6 Deler til maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og 
anleggsvirksomhet

29.52.61 Deler til maskiner og utstyr for boring og graving; deler til 
kraner

8431[.43 + .49]

29.52.62 Deler til maskiner for sortering, maling eller annen 
bearbeiding av jord, stein og lignende

8474.9

29.52.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr 
til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet

29.52.91 Installasjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og 
bygge- og anleggsvirksomhet

29.52.92 Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr til 
bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet

29.52.99 Industrielle tjenester for maskiner og utstyr til bergverksdrift 
og bygge- og anleggsvirksomhet

Næringsgruppe 29.53 Maskiner og utstyr til nærings- 
og nytelsesmiddelindustri

29.53.1 Maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri, 
unntatt deler dertil

29.53.11 Separatorer for melk 8421.11

29.53.12 Meierimaskiner 8434.2

29.53.13 Maskiner og utstyr til mølleindustri eller for bearbeiding av 
korn eller tørkede belgfrukter i.e.n.

8437.8

29.53.14 Maskiner og utstyr til bruk ved framstilling av vin, sider, 
fruktsaft og lignende drikkevarer

8435.1

29.53.15 Bakeriovner, ikke elektriske; apparater og andre innretninger 
for tørking av landbruksprodukter; andre apparater og 
innretninger for framstilling av varme drikker eller til 
koking, steking eller oppvarming av mat, unntatt til 
husholdningsbruk

8417.2 + 8419[.31 + .81]

29.53.16 Maskiner og utstyr i.e.n. for industriell behandling eller 
framstilling av matvarer eller drikkevarer, herunder fett 
eller oljer

8438[.1 - .8] + 8479.2

29.53.17 Maskiner og utstyr for bearbeiding av tobakk eller 
framstilling av tobakksvarer i.e.n.

8478.1
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29.53.2 Deler til maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri

29.53.21 Deler til melkemaskiner og meierimaskiner; deler til 
maskiner til framstilling av drikkevarer

8434.9 + 8435.9

29.53.22 Deler til maskiner og utstyr til bearbeiding av 
næringsmidler

8437.9 + 8438.9

29.53.23 Deler til maskiner og utstyr til bearbeiding av tobakk 8478.9

29.53.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr 
til nærings- og nytelsesmiddelindustri

29.53.91 Installasjon av maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri

29.53.92 Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr til nærings- 
og nytelsesmiddelindustri

29.53.99 Industrielle tjenester for maskiner og utstyr til nærings- og 
nytelsesmiddelindustri

Næringsgruppe 29.54 Maskiner og utstyr til 
tekstil-, konfeksjons- og 
lærvareindustri

29.54.1 Maskiner og utstyr for bearbeiding, spinning, veving og 
strikking av tekstiler

29.54.11 Maskiner og utstyr for utpressing (ekstrudering), strekking, 
teksturering eller oppkutting av syntetisk eller kunstig 
framstilte tekstilmaterialer; maskiner for bearbeiding av 
tekstilfibrer

8444 + 8445.1

29.54.12 Spinnemaskiner; dublerings- og tvinnemaskiner, spole- eller 
hespemaskiner

8445[.2 - .9]

29.54.13 Vevemaskiner 8446

29.54.14 Strikkemaskiner; kjedestingmaskiner og lignende; 
tuftemaskiner

8447

29.54.15 Hjelpemaskiner og -apparater til maskiner for 
tekstilbearbeiding

8448.1

29.54.2 Andre maskiner og utstyr til tekstil- og konfeksjonsindustri, 
herunder symaskiner

29.54.21 Maskiner og utstyr for vasking, rensing, vriing, stryking, 
pressing, farging, opprulling og lignende av tekstilgarn 
eller tekstilstoff; maskiner og apparater for framstilling eller 
etterbehandling av filt

8449 + 8451[.3 - .8]

29.54.22 Vaskemaskiner til bruk i husholdninger og vaskerier; 
tørrensemaskiner; tørkemaskiner, med en kapasitet på mer 
enn 10 kg

8450.2 + 8451[.1 + .29]

29.54.23 Symaskiner, unntatt symaskiner for hefting av bøker og 
symaskiner av husholdningstypen

8452.2
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29.54.3 Maskiner og apparater for bearbeiding av huder, skinn eller 
lær eller for framstilling eller reparasjon av fottøy og andre 
varer

29.54.30 Maskiner og apparater for bearbeiding av huder, skinn eller 
lær eller for framstilling eller reparasjon av fottøy og andre 
varer

8453[.1 - .8]

29.54.4 Deler og tilbehør til maskiner og utstyr til tekstil-, 
konfeksjons- og lærvareindustri

29.54.41 Deler og tilbehør til maskiner og utstyr for veving og 
spinning

8448[.2-.5]

29.54.42 Deler til maskiner og utstyr til annen tekstil- og 
konfeksjonsproduksjon og for bearbeiding av lærvarer

8450.9 + 8451.9 + 
8452[.3 - .9] + 8453.9

29.54.5 Symaskiner til husholdningsbruk

29.54.50 Symaskiner til husholdningsbruk 8452.1

29.54.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr 
til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri

29.54.91 Installasjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og 
lærvareindustri

29.54.92 Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr til tekstil-, 
konfeksjons- og lærvareindustri

29.54.99 Industrielle tjenester for tekstil-, konfeksjons- og 
lærvareindustri

Næringsgruppe 29.55 Maskiner og utstyr til papir- 
og pappvareindustri

29.55.1 Maskiner og utstyr for framstilling av papir og papp og 
deler dertil

29.55.11 Maskiner og utstyr for framstilling av papir og papp, unntatt 
deler dertil

8439[.1 - .3] + 8441[.1 - 
.8]

29.55.12 Deler til maskiner og utstyr for framstilling av papir og 
papp

8439.9 + 8441.9

29.55.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr 
for framstilling av papir og papp

29.55.91 Installasjon av maskiner og utstyr for framstilling av papir 
og papp

29.55.92 Reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr for 
framstilling av papir og papp

29.55.99 Industrielle tjenester for maskiner og utstyr for framstilling 
av papir og papp
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Næringsgruppe 29.56  Spesialmaskiner ellers

29.56.1 Trykke- og bokbindemaskiner og deler dertil

29.56.11 Bokbindemaskiner og -apparater, herunder symaskiner for 
hefting av bøker

8440.1

29.56.12 Maskiner, apparater og utstyr for typesetting, for behandling 
eller framstilling av klisjeer, plater

8442[.1 - .3]

29.56.13 Offset-trykkemaskiner, unntatt offset-trykkemaskiner til 
kontorbruk

8443[.11 + .19]

29.56.14 Andre trykkemaskiner, unntatt trykkemaskiner til 
kontorbruk

8443[.2 - .6]

29.56.15 Deler til trykke- og bokbindemaskiner 8440.9 + 8442.4 + 8443.9

29.56.2 Forskjellige spesialmaskiner og deler dertil

29.56.21 Tørkesentrifuger for tøy 8421.12

29.56.22 Apparater og andre innretninger for tørking av tre, 
papirmasse, papir eller papp; andre industrielle tørkere i.e.n.

8419[.32 + .39]

29.56.23 Maskiner og apparater i.e.n. for bearbeiding av gummi eller 
plast eller for framstilling av varer av disse materialene

8477[.1 - .8]

29.56.24 Støpeformer; formrammer for metallstøping; underlagsplater 
til støpeformer; støpeformmodeller

8480

29.56.25 Spesialmaskiner i.e.n. 8401.2 + 8475[.1 + .2] + 
8479[.4 - .8]

29.56.26 Deler til andre spesialmaskiner 8475.9 + 8477.9 + 8479.9

29.56.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av spesialmaskiner 
i.e.n.

29.56.91 Installasjon av spesialmaskiner i.e.n.

29.56.92 Reparasjon og vedlikehold av spesialmaskiner i.e.n.

29.56.99 Industrielle tjenester for andre spesialmaskiner i.e.n.
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Næringshovedgruppe 29.6 Våpen og ammunisjon

Næringsgruppe 29.60 Våpen og ammunisjon

29.60.1 Våpen og ammunisjon og deler dertil

29.60.11 Motordrevne tanks og andre motordrevne, pansrede 
stridsvogner og deler dertil

8710

29.60.12 Våpen til militær bruk, unntatt revolvere, pistoler, sabler og 
lignende

9301

29.60.13 Revolvere, pistoler, andre ildvåpen og lignende apparater; 
andre våpen

9302 - 9304

29.60.14 Bomber, raketter og lignende krigsmateriell; patroner, annen 
ammunisjon, andre prosjektiler og deler dertil

9306

29.60.15 Deler til våpen til militær bruk og andre våpen 9305

29.60.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av våpen og 
våpensystemer

29.60.91 Installasjon av våpen og våpensystemer

29.60.92 Reparasjon og vedlikehold av våpen og våpensystemer

29.60.99 Industrielle tjenester for våpen og ammunisjon

Næringshovedgruppe 29.7 Husholdningsmaskiner 
i.e.n.

Næringsgruppe 29.71 Elektriske husholdnings-
maskiner og -apparater

29.71.1 Kjøleskap og frysere; vaskemaskiner; tepper med elektrisk 
oppvarming; vifter

29.71.11 Kjøleskap og frysere til husholdningsbruk 8418[.1 - .4]

29.71.12 Oppvaskmaskiner til husholdningsbruk 8422.11

29.71.13 Vaskemaskiner og tørkemaskiner til husholdningsbruk 8450.1 + 8451.21

29.71.14 Tepper med elektrisk oppvarming 6301.1

29.71.15 Vifter og ventilasjons- eller resirkulasjonshetter til 
husholdningsbruk

8414[.51 + .6]

29.71.2 Andre elektriske husholdningsmaskiner og -apparater i.e.n.

29.71.21 Elektromekaniske husholdningsmaskiner og -apparater 
sammenbygd med elektrisk motor

8509[.1 - .8]

29.71.22 Barbermaskiner, hårfjerningsapparater og hårklippemaskiner 
sammenbygd med elektrisk motor

8510[.1 - .3]

29.71.23 Elektrotermiske hårpleie- eller håndtørkeapparater; 
elektriske strykejern

8516[.3 + .4]

29.71.24 Andre elektrotermiske apparater 8516.7

29.71.25 Elektriske varmtvannsberedere, varmtvannsbeholdere og 
varmekolber

8516.1

29.71.26 Elektriske jord- og romoppvarmingsapparater 8516.2

29.71.27 Mikrobølgeovner 8516.5

29.71.28 Andre ovner; kokeapparater, kokeplater, kokespiraler; griller 
og stekeapparater

8516.6

29.71.29 Elektriske hetelegemer 8516.8
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29.71.3 Deler til elektriske husholdningsmaskiner og -apparater

29.71.30 Deler til elektriske husholdningsmaskiner og -apparater 8509.9 + 8510.9 + 8516.9

29.71.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av elektriske maskiner 
og -apparater i næringsgruppe 29.71 til yrkesmessig bruk

29.71.90 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av elektriske maskiner 
og -apparater i næringsgruppe 29.71 til yrkesmessig bruk

29.71.99 Industrielle tjenester for elektriske husholdningsmaskiner 
og -apparater

Næringsgruppe 29.72 Ikke-elektriske husholdnings-
maskiner og -apparater

29.72.1 Ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -apparater til 
matlaging og oppvarming

29.72.11 Maskiner og apparater for matlaging samt tallerkenvarmere, 
av jern, stål eller kobber, ikke-elektriske

7321.1 + 7417

29.72.12 Andre husholdningsmaskiner og -apparater, for gass eller 
både for gass og annet brensel, for flytende brensel eller for 
fast brensel

7321.8

29.72.13 Varmluftaggregater eller varmluftfordelere i.e.n., av jern 
eller stål, ikke-elektriske

7322.9

29.72.14 Varmtvannsberedere og varmtvannsbeholdere, ikke-
elektriske

8419.1

29.72.2 Deler til komfyrer, kokeapparater, tallerkenvarmere og 
lignende ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -
apparater

29.72.20 Deler til komfyrer, kokeapparater, tallerkenvarmere og 
lignende ikke-elektriske husholdningsmaskiner og -
apparater

7321.9

29.72.9 Industrielle tjenester for ikke-elektriske husholdningsmaskiner 
og -apparater

29.72.99 Industrielle tjenester for ikke-elektriske husholdningsmaskiner 
og -apparater

NÆRINGSOMRÅDE DL ELEKTRISKE OG 
OPTISKE PRODUKTER

NÆRING 30 KONTOR- OG 
DATAMASKINER

Næringshovedgruppe 30.0 Kontor- og datamaskiner

Næringsgruppe 30.01 Kontormaskiner og deler 
dertil

30.01.1 Skrivemaskiner, tekstbehandlingsmaskiner og regnemaskiner 
og deler dertil

30.01.11 Automatiske skrivemaskiner og tekstbehandlingsmaskiner 8469.1

30.01.12 Andre skrivemaskiner 8469[.2 + .3]
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30.01.13 Regnemaskiner og bokholderimaskiner, kassakontroll-
apparater og lignende maskiner og apparater med regneverk

8470

30.01.14 Deler og tilbehør til skrivemaskiner og regnemaskiner 8473[.1 + .2]

30.01.2 Fotokopieringsapparater, offset-trykkemaskiner og andre 
maskiner til kontorbruk og deler dertil

30.01.21 Fotokopieringsapparater med optisk system eller av 
kontakttypen samt termokopieringsapparater

9009[.1 - .3]

30.01.22 Offset-trykkemaskiner med arkmating, av kontortypen 8443.12

30.01.23 Andre maskiner til kontorbruk 8472

30.01.24 Deler og tilbehør til andre maskiner til kontorbruk 8473.4

30.01.25 Deler og tilbehør til fotokopieringsapparater 9009.9

30.01.9 Installasjon av kontormaskiner

30.01.90 Installasjon av kontormaskiner

30.01.99 Industrielle tjenester for kontormaskiner og deler dertil

Næringsgruppe 30.02 Datamaskiner og annet 
databehandlingsutstyr

30.02.1 Datamaskiner og deler og tilbehør dertil

30.02.11 Analogmaskiner eller hybridmaskiner 8471.1

30.02.12 Bærbare digitale automatiske databehandlingsmaskiner, med 
vekt på høyst 10 kg, som f.eks. laptops, notebooks og sub-
notebooks

8471.3

30.02.13 Digitale automatiske databehandlingsmaskiner som består av 
minst en sentralenhet og en innlesingsenhet og utlesingsenhet 
(som kan være sammenbygde)

8471.41

30.02.14 Digitale automatiske databehandlingsmaskiner som 
foreligger som systemer

8471.49

30.02.15 Andre digitale automatiske databehandlingsmaskiner, uansett 
om de i et felles hus inneholder en eller to av følgende 
enheter: lagringsenheter, innlesingsenheter, utlesingsenheter

8471.5

30.02.16 Innlesingsenheter eller utlesingsenheter, også sammenbygd 
med en lagringsenhet i et felles kabinett

8471.6

30.02.17 Lagringsenheter 8471.7

30.02.18 Andre enheter til automatiske databehandlingsmaskiner 
i.e.n.

8471[.8 + .9]

30.02.19 Deler og tilbehør til datamaskiner 8473[.3 + .5]
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30.02.2 Montering av datamoduler

30.02.20 Montering av datamoduler

30.02.9 Installasjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr

30.02.90 Installasjon av datamaskiner og annet databehandlingsutstyr

NÆRING 31 ANDRE ELEKTRISKE 
MASKINER OG 
APPARATER I.E.N.

Næringshovedgruppe 31.1 Elektromotorer, generator-
er og transformatorer

Næringsgruppe 31.10 Elektromotorer, generatorer 
og transformatorer

31.10.1 Motorer med ytelse på høyst 37,5 W; andre likestrømsmotorer; 
likestrømsgeneratorer

31.10.10 Motorer med ytelse på høyst 37,5 W; andre likestrømsmotorer; 
likestrømsgeneratorer

8501[.1 + .3]

31.10.2 Universalmotorer med ytelse over 37,5 W; andre 
vekselstrømsmotorer; vekselstrømsgeneratorer

31.10.21 Universalmotorer med ytelse over 37,5 W 8501.2

31.10.22 Vekselstrømsmotorer, enfasede 8501.4

31.10.23 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse på høyst 
750 W

8501.51

31.10.24 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 750 W 
men ikke over 75 kW

8501.52

31.10.25 Vekselstrømsmotorer, flerfasede, med ytelse over 75 kW 8501.53

31.10.26 Vekselstrømsgeneratorer 8501.6

31.10.3 Elektriske generatoraggregater og roterende, elektriske 
omformere

31.10.31 Generatoraggregater med stempeldrevne forbrenningsmotorer 
med kompresjonstenning

8502.1

31.10.32 Generatoraggregater med stempeldrevne forbrenningsmotorer 
med gnisttenning; andre generatoraggregater; roterende, 
elektriske omformere

8502[.2 - .4]

31.10.4 Elektriske transformatorer

31.10.41 Transformatorer med dielektrisk væske 8504.2

31.10.42 Andre transformatorer med ytelse på høyst 16 kVA 8504[.31 + .32]

31.10.43 Andre transformatorer med ytelse over 16 kVA 8504[.33 + .34]
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31.10.5 Strømbegrensere for lysstofflamper; statiske omformere; 
andre induktorer

31.10.50 Strømbegrensere for lysstofflamper; statiske omformere; 
andre induktorer

8504[.1 + .4 + .5]

31.10.6 Deler til elektromotorer, generatorer og transformatorer

31.10.61 Deler som brukes til elektromotorer og generatorer 8503

31.10.62 Deler til transformatorer, induktorer og statiske omformere 8504.9

31.10.9 Installasjon, vedlikehold og reparasjon og omspoling av 
elektromotorer, generatorer og transformatorer

31.10.91 Installasjon av elektromotorer, generatorer, og 
transformatorer

31.10.92 Vedlikehold, reparasjon og omspoling av elektromotorer, 
generatorer og transformatorer

31.10.99 Industrielle tjenester for elektromotorer, generatorer og 
transformatorer

Næringshovedgruppe 31.2 Elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler

Næringsgruppe31.20 Elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler

31.20.1 Elektriske apparater til å slutte, bryte eller sikre elektriske 
strømkretser, for spenninger over 1 000 V

31.20.10 Elektriske apparater til å slutte, bryte eller sikre elektriske 
strømkretser, for spenninger over 1 000 V

8535

31.20.2 Elektriske apparater til å slutte, bryte eller sikre elektriske 
strømkretser, for spenninger på høyst 1 000 V

31.20.21 Sikringer, for spenninger på høyst 1 000 V 8536.1

31.20.22 Automatiske overbelastningsbrytere, for spenninger over 
1 000 V

8536.2

31.20.23 Apparater for å sikre elektriske strømkretser i.e.n., for 
spenninger på høyst 1 000 V

8536.3

31.20.24 Releer, for spenninger på høyst 1 000 V 8536.4

31.20.25 Brytere i.e.n., for spenninger på høyst 1 000 V 8536.5

31.20.26 Lampeholdere, for spenninger på høyst 1 000 V 8536.61

31.20.27 Støpsler, stikkontakter og andre apparater til å slutte, bryte 
eller sikre elektriske strømkretser i.e.n.

8536[.69 + .9]
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31.20.3 Tavler

31.20.31 Tavler o.l., utstyrt med apparater til å slutte, bryte eller sikre 
elektriske strømkretser, for spenninger på høyst 1 000 V

8537.1

31.20.32 Tavler o.l., utstyrt med apparater til å slutte, bryte eller sikre 
elektriske strømkretser, for spenninger over 1 000 V

8537.2

31.20.4 Deler til elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler

31.20.40 Deler til elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler 8538

31.20.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av elektriske 
fordelings- og kontrolltavler og paneler

31.20.91 Installasjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og 
paneler

31.20.92 Reparasjon og vedlikehold av elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler

31.20.99 Industrielle tjenester for elektriske fordelings- og 
kontrolltavler og paneler

Næringshovedgruppe 31.3 Isolert ledning og kabel

Næringsgruppe 31.30 Isolert ledning og kabel

31.30.1 Isolert ledning og kabel; optiske fiberkabler

31.30.11 Isolert ledning til vikling av spoler 8544.1

31.30.12 Koaksialkabler og andre koaksialledere 8544.2

31.30.13 Andre elektriske ledere, for spenninger på høyst 1 000 V 8544[.4 + .5]

31.30.14 Elektriske ledere, for spenninger over 1 000 V 8544.6

31.30.15 Optiske fiberkabler sammensatt av fibrer som er skjermet 
fra hverandre

8544.7

31.30.9 Industrielle tjenester for isolert ledning og kabel

31.30.99 Industrielle tjenester for isolert ledning og kabel

Næringshovedgruppe 31.4 Akkumulatorer, tørrel-
ementer og batterier

Næringsgruppe 31.40 Akkumulatorer, tørrelementer 
og batterier

31.40.1 Tørrelementer og batterier og deler dertil

31.40.11 Tørrelementer og batterier 8506[.1 - .8]

31.40.12 Deler til tørrelementer og batterier 8506.9
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31.40.2 Elektriske akkumulatorer og deler dertil

31.40.21 Blyakkumulatorer til starting av stempelmotorer 8507.1

31.40.22 Blyakkumulatorer, unntatt dem som brukes til starting av 
stempelmotorer

8507.2

31.40.23 Nikkel-kadmiumakkumulatorer, nikkel-jernakkumulatorer 
og andre elektriske akkumulatorer

8507[.3 - .8]

31.40.24 Deler til elektriske akkumulatorer, herunder skilleplater 8507.9

31.40.3 Avfall og skrot av tørrelementer, batterier og elektriske 
akkumulatorer; brukte tørrelementer, batterier og elektriske 
akkumulatorer

31.40.30 Avfall og skrot av tørrelementer, batterier og elektriske 
akkumulatorer; brukte tørrelementer, batterier og elektriske 
akkumulatorer

8548.1

31.40.9 Industrielle tjenester for akkumulatorer, tørrelementer og 
batterier

31.40.99 Industrielle tjenester for akkumulatorer, tørrelementer og 
batterier

Næringshovedgruppe 31.5 Belysningsutstyr og 
elektriske lamper

Næringsgruppe 31.50 Belysningsutstyr og elektriske 
lamper

31.50.1 Elektriske glødelamper eller lysstofflamper; buelamper

31.50.11 «Sealed beam»-lamper 8539.1

31.50.12 Wolfram-halogen-glødelamper, unntatt ultrafiolette eller 
infrarøde lamper

8539.21

31.50.13 Glødelamper med ytelse på høyst 200 W og for spenninger 
over 100 V i.e.n.

8539.22

31.50.14 Glødelamper i.e.n. 8539.29

31.50.15 Lysstofflamper; lamper for ultrafiolett eller infrarødt lys; 
buelamper

8539[.3 + .4]

31.50.2 Lamper og belysningsutstyr

31.50.21 Bærbart, elektrisk belysningsutstyr som virker ved batterier, 
akkumulatorer eller dynamoer

8513.1

31.50.22 Elektriske bord-, skrivebord-, nattbord- eller gulvlamper 9405.2

31.50.23 Ikke-elektriske lamper og ikke-elektrisk belysningsutstyr 9405.5

31.50.24 Lysskilt, navneplater med lys og lignende 9405.6

31.50.25 Lysekroner og annet belysningsutstyr for montering i tak 
eller på vegger

9405.1

31.50.3 Andre lamper og annet belysningsutstyr

31.50.31 Lynlyspærer, lynlysterninger og lignende 9006.62

31.50.32 Juletrebelysning 9405.3

31.50.33 Prosjektører og lyskastere 9405.40.1

31.50.34 Andre lamper og annet belysningsutstyr i.e.n. 9405.40[.3 + .9]
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31.50.4 Deler til lamper og belysningsutstyr

31.50.41 Deler til glødelamper eller lysstofflamper 8539.9

31.50.42 Deler til lamper og belysningsutstyr 8513.9 + 9405.99

31.50.9 Industrielle tjenester for belysningsutstyr og elektriske 
lamper

31.50.99 Industrielle tjenester for belysningsutstyr og elektriske 
lamper

Næringshovedgruppe 31.6 Elektrisk utstyr i.e.n.

Næringsgruppe 31.61 Elektrisk utstyr til motorer og 
kjøretøyer i.e.n.

31.61.1 Tenningskabelsett og andre kabel/-ledningssett av det slag 
som brukes i kjøretøyer, luftfartøyer eller skip

31.61.10 Tenningskabelsett og andre kabel/-ledningssett av det slag 
som brukes i kjøretøyer, luftfartøyer eller skip

8544.3

31.61.2 Annet elektrisk utstyr i.e.n. for motorer og kjøretøyer og 
deler dertil

31.61.21 Tennplugger; tennmagneter; magnetdynamoer; svinghjuls-
magneter; fordelere; tennspoler

8511[.1 - .3]

31.61.22 Startmotorer og kombinerte startmotorer og generatorer; 
andre generatorer og annet utstyr

8511[.4 - .8]

31.61.23 Elektrisk lys- og signalutstyr, vinduspussere, defrostere og 
duggfjernere for motorvogner, herunder motorsykler

8512[.1 - .4]

31.61.24 Deler til annet elektrisk utstyr i.e.n. for motorer og 
motorvogner, herunder motorsykler

8511.9 + 8512.9

31.61.9 Installasjon av elektrisk utstyr i.e.n. for motorer og 
motorvogner, herunder motorsykler

31.61.90 Installasjon av elektrisk utstyr i.e.n. for motorer og 
motorvogner, herunder motorsykler

31.61.99 Industrielle tjenester for elektrisk utstyr for motorer og 
kjøretøyer i.e.n.

Næringsgruppe 31.62 Annet elektrisk utstyr i.e.n.

31.62.1 Annet elektrisk utstyr i.e.n. og deler dertil

31.62.11 Elektriske signalapparater, akustiske eller visuelle, unntatt 
slike som brukes på sykler og i motorvogner

8530[.1 + .8] + 8531[.1 - 
.8]

31.62.12 Permanentmagneter; elektromagnetiske koplinger, 
friksjonskoplinger og bremser; elektromagnetiske løftehoder; 
deler dertil

8505

31.62.13 Elektriske maskiner og apparater som har selvstendige 
funksjoner

8543[.1 - .8]

31.62.14 Elektriske isolatorer; isolasjonsdetaljer til elektriske 
maskiner eller elektrisk materiell; elektriske ledningsrør

8546.9 + 8547.9

31.62.15 Kullelektroder og andre varer av grafitt eller annet kull til 
elektriske formål

8545

31.62.16 Deler til annet elektrisk utstyr; elektriske deler til maskiner 
og apparater i.e.n.

8530.9 + 8531.9 + 8543.9 
+ 8548.9
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31.62.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av annet elektrisk 
utstyr i.e.n.

31.62.91 Installasjon av annet elektrisk utstyr i.e.n., unntatt elektriske 
signalapparater for motorveier, veier og flyplasser

31.62.92 Reparasjon og vedlikehold av annet elektrisk utstyr i.e.n.

31.62.99 Industrielle tjenester for annet elektrisk utstyr i.e.n.

NÆRING 32 RADIO-, FJERNSYNS- OG 
ANNET KOMMUNIKA-
SJONSUTSTYR

Næringshovedgruppe 32.1 Elektronrør og andre 
elektroniske komponenter

Næringsgruppe 32.10 Elektronrør og andre 
elektroniske komponenter

32.10.1 Elektriske kondensatorer

32.10.11 Faste kondensatorer til bruk i strømkretser med 50/60 Hz, og 
som har reaktiv effekt på høyst 0,5 kvar

8532.1

32.10.12 Andre faste kondensatorer 8532.2

32.10.13 Variable eller regulerbare (forhåndsinnstillbare) 
kondensatorer

8532.3

32.10.2 Elektriske motstander, unntatt hetelegemer

32.10.20 Elektriske motstander, unntatt hetelegemer 8533[.1 - .4]

32.10.3 Trykte kretser

32.10.30 Trykte kretser 8534

32.10.4 Varmkatode-, kaldkatode- eller fotokatoderør, herunder 
katodestrålerør

32.10.41 Katodestrålebilderør for fjernsyn; rør til fjernsynskameraer; 
andre katodestrålerør

8540[.1 - .6]

32.10.42 Magnetroner, klystroner, mikrobølgerør og andre rør 8540[.7 + .8]

32.10.5 Dioder og transistorer

32.10.51 Dioder; transistorer; tyristorer, diaker og triaker 8541[.1 - .3]

32.10.52 Halvlederkomponenter; lysemitterende dioder; monterte 
piezoelektriske krystaller; deler dertil

8541[.4 - .6]
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32.10.6 Elektroniske, integrerte kretser og elektroniske 
mikrobyggeelementer

32.10.61 Kort som inneholder en elektronisk, integrert krets 
(«smartkort»)(1)

8542.1

32.10.62 Andre elektroniske, integrerte kretser(2) 8542[.2 - .7]

32.10.7 Deler til elektronrør og andre elektroniske komponenter

32.10.71 Deler til elektriske kondensatorer 8532.9

32.10.72 Deler til elektriske motstander, reostater og potensiometre 8533.9

32.10.73 Deler til elektronrør og andre elektroniske komponenter 
i.e.n.

8540.9 + 8541.9 + 8542.9

32.10.9 Tjenester i forbindelse med trykking av kretser og tjenester 
i forbindelse med framstilling av elektroniske, integrerte 
kretser

32.10.91 Tjenester i forbindelse med trykking av kretser

32.10.92 Tjenester i forbindelse med framstilling av elektroniske, 
integrerte kretser

Næringshovedgruppe 32.2 Radio- og fjernsynssendere 
og apparater for linje-
telefoni og -telegrafi

Næringsgruppe 32.20 Radio- og fjernsynssendere 
og apparater for linjetelefoni 
og -telegrafi

32.20.1 Senderutstyr for radio og fjernsyn; fjernsynskameraer

32.20.11 Sendere for radiotelefoni, radiotelegrafi, radiokringkasting 
eller fjernsyn

8525[.1 + .2]

32.20.12 Fjernsynskameraer 8525.3

32.20.2 Elektriske apparater for linjetelefoni eller linjetelegrafi; 
videofoner

32.20.20 Elektriske apparater for linjetelefoni eller linjetelegrafi; 
videofoner

8517[.1 - .8]

32.20.3 Deler til elektriske apparater for telefoni eller telegrafi

32.20.30 Deler til elektriske apparater for telefoni eller telegrafi 8517.9

32.20.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av radio- og 
fjernsynssendere

32.20.91 Installasjon av radio- og fjernsynssendere og apparater for 
linjetelefoni og -telegrafi

32.20.92 Reparasjon og vedlikehold av radio- og fjernsynssendere og 
apparater for linjetelefoni og -telegrafi

32.20.99 Industrielle tjenester for radio- og fjernsynssendere og 
apparater for linjetelefoni og -telegrafi

(1)    HS/KN: 8542.12
(1)    HS/KN: 8542[.13-.50]
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Næringshovedgruppe 32.3 Radio- og fjernsynsmotta-
kere, apparater og utstyr til 
opptak eller reproduksjon 
av lyd og bilde samt 
tilhørende varer

Næringsgruppe 32.30 Radio- og fjernsynsmottakere, 
apparater og utstyr for 
opptak eller reproduksjon av 
lyd og bilde samt tilhørende 
varer

32.30.1 Radiomottakere for kringkasting

32.30.11 Radiomottakere for kringkasting (unntatt til biler), som 
virker uten ytre strømkilde

8527[.1 + .3]

32.30.12 Radiomottakere for kringkasting som ikke virker uten ytre 
strømkilde

8527.2

32.30.2 Fjernsynsmottakere

32.30.20 Fjernsynsmottakere 8528

32.30.3 Apparater og utstyr for opptak og reproduksjon av lyd og 
bilde

32.30.31 Platespillere uten innebygd forsterker, andre platespillere, 
kassettspillere og andre apparater til reproduksjon av lyd

8519

32.30.32 Magnetiske lydbåndopptakere og andre apparater for opptak 
av lyd

8520

32.30.33 Apparater for opptak eller reproduksjon av bilder; 
videokameraer og stillbilde-videokameraer; digitalkameraer

8521 + 8525.4

32.30.4 Mikrofoner, høyttalere, mottakere for radiotelefoni eller 
-telegrafi

32.30.41 Mikrofoner og stativer dertil 8518.1

32.30.42 Høyttalere; hodetelefoner, høretelefoner, også kombinert 
med mikrofon

8518[.2 + .3]

32.30.43 Elektriske hørefrekvensforsterkere; elektriske 
lydforsterkeranlegg

8518[.4 + .5]

32.30.44 Mottakere for radiotelefoni eller radiotelegrafi i.e.n. 8527.9

32.30.5 Deler til lyd- og videoutstyr; antenner

32.30.51 Deler og tilbehør til lyd- og videoutstyr 8518.9 + 8522

32.30.52 Antenner og antennereflektorer av alle slag og deler dertil; 
deler til radiosendere og -mottakere; deler til radarapparater

8529

32.30.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av profesjonelt radio-
, fjernsyns-, lyd- og videoutstyr

32.30.91 Installasjon av profesjonelt radio-, fjernsyns-, lyd- og 
videoutstyr

32.30.92 Reparasjon og vedlikehold av profesjonelt radio-, fjernsyns-, 
lyd- og videoutstyr

32.30.99 Industrielle tjenester for radio- og fjernsynsmottakere og 
apparater og utstyr til opptak eller reproduksjon av lyd og 
bilde
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NÆRING 33 MEDISINSKE INSTRU-
MENTER, PRESISJONS-
I N S T R U M E N T E R , 
OPTISKE INSTRUMEN-
TER, KLOKKER OG UR

Næringshovedgruppe 33.1 Medisinsk og kirurgisk 
utstyr og ortopediske 
artikler

Næringsgruppe 33.10 Medisinsk og kirurgisk utstyr 
og ortopediske artikler

33.10.1 Medisinsk og kirurgisk utstyr og ortopediske artikler og 
deler dertil

33.10.11 Apparater basert på bruk av røntgenstråler eller av alfa-, 
beta- eller gammastråler

9022

33.10.12 Elektrodiagnostikkapparater og apparater for ultrafiolett eller 
infrarød bestråling til medisinsk bruk

9018[.1 + .2]

33.10.13 Andre instrumenter og apparater til dental bruk 9018.4

33.10.14 Apparater og andre innretninger for sterilisering, til 
medisinsk bruk, kirurgisk bruk eller laboratoriebruk

8419.2

33.10.15 Sprøyter, nåler, katetre, kanyler og lignende; instrumenter og 
apparater til behandling av øyelidelser og andre instrumenter 
og apparater i.e.n.

9018[.3 + .5 + .9]

33.10.16 Terapeutiske instrumenter og apparater; pusteapparater 9019 + 9020

33.10.17 Kunstige ledd; ortopedisk utstyr; kunstige tenner; 
tanntilbehør; kunstige kroppsdeler i.e.n.

9021[.1 - .3]

33.10.18 Høreapparater; pacemakere; deler dertil; deler og tilbehør til 
proteser og ortopedisk utstyr

9021[.4 - .9]

33.10.2 Møbler til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk; 
frisørstoler og lignende stoler og deler dertil

33.10.20 Møbler til medisinsk, kirurgisk, dental eller veterinær bruk; 
frisørstoler og lignende stoler og deler dertil

9402

33.10.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av medisinsk og 
kirurgisk utstyr

33.10.91 Installasjon av medisinsk og kirurgisk utstyr

33.10.92 Reparasjon og vedlikehold av medisinsk og kirurgisk utstyr

33.10.99 Industrielle tjenester for medisinsk og kirurgisk utstyr og 
ortopediske artikler
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Næringshovedgruppe 33.2 Måle- og kontrollinstru-
menter og -utstyr, unntatt 
industrielle prosesstyrings-
anlegg

Næringsgruppe 33.20 Måle- og kontrollinstrumenter 
og -utstyr, unntatt industrielle 
prosesstyringsanlegg

33.20.1 Navigerings-, meteorologiske, geofysiske og lignende 
instrumenter og apparater

33.20.11 Kompasser; andre navigeringsinstrumenter og –apparater 9014[.1 - .8]

33.20.12 Geodetiske, hydrografiske, oseanografiske, hydrologiske, 
meteorologiske og geofysiske instrumenter og apparater

9015[.1 - .8]

33.20.2 Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernsty
ringsapparater

33.20.20 Radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernsty
ringsapparater

8526

33.20.3 Presisjonsvekter; instrumenter til tegning, regning, 
lengdemåling og lignende

33.20.31 Vekter følsomme for 50 mg eller mindre 9016

33.20.32 Tegnebord og tegnemaskiner og andre tegne-, risse- og 
regneinstrumenter

9017[.1 + .2]

33.20.33 Instrumenter til lengdemåling til bruk i hånden 9017[.3 + .8]

33.20.4 Instrumenter til måling av elektriske mengder eller 
ioniserende stråler

33.20.41 Instrumenter og apparater til måling eller registrering av 
ioniserende stråler

9030.1

33.20.42 Katodestråleoscilloskoper og -oscillografer 9030.2

33.20.43 Instrumenter til måling av elektriske mengder, uten 
registrerende utstyr

9030.3

33.20.44 Instrumenter og apparater til telekommunikasjon 9030.4

33.20.45 Instrumenter og apparater til måling eller kontroll av 
elektriske mengder i.e.n.

9030.8

33.20.5 Instrumenter til kontrollering av andre fysiske egenskaper

33.20.51 Hydrometre, termometre, pyrometre, barometre, hygrometre 
og psykrometre

9025[.1 + .8]

33.20.52 Instrumenter og apparater til måling eller kontroll av 
gjennomstrømning, nivå, trykk eller andre variable forhold 
ved væsker og gasser

9026[.1 - .8]

33.20.53 Instrumenter og apparater til fysiske eller kjemiske analyser 
i.e.n.

9027[.1 - .8]
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33.20.6 Andre instrumenter og apparater til måling, kontroll og 
prøving

33.20.61 Mikroskoper, unntatt optiske mikroskoper og 
diffraksjonsapparater

9012.1

33.20.62 Maskiner og apparater til prøving av mekaniske egenskaper 
hos materialer

9024[.1 + .8]

33.20.63 Forbruks- og produksjonsmålere for gasser, væsker eller 
elektrisitet

9028[.1 - .3]

33.20.64 Omdreiningstellere og produksjonstellere, taksametre; 
hastighetsmålere og tachometre; stroboskoper

9029[.1 + .2]

33.20.65 Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontroll 
i.e.n.

9031[.1 - .8]

33.20.7 Termostater, monostater og andre instrumenter og apparater 
til automatisk regulering eller kontroll

33.20.70 Termostater, monostater og andre instrumenter og apparater 
til automatisk regulering eller kontroll

9032[.1 - .8]

33.20.8 Deler til instrumenter og apparater til måling, kontroll, 
prøving, navigering og andre formål

33.20.81 Deler og tilbehør til varene i 33.20.1, 33.20.32, 33.20.33, 
33.20.4, 33.20.5, 33.20.62 og 33.20.65; deler i.e.n.

9014.9 + 9015.9 + 9017.9 
+ 9024.9 + 9025.9 + 9026.9 + 
9027.9 + 9030.9 + 9031.9 
+ 9033

33.20.82 Deler og tilbehør til mikroskoper (unntatt optiske) og 
diffraksjonsapparater

9012.9

33.20.83 Deler og tilbehør til varene i 33.20.63, 33.20.64 9028.9 + 9029.9

33.20.84 Deler og tilbehør til instrumentene og apparatene i 33.20.7 9032.9

33.20.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av måle- og 
kontrollinstrumenter og -utstyr, unntatt industrielle 
prosesstyringsanlegg

33.20.91 Installasjon av måle- og kontrollinstrumenter og -utstyr, 
unntatt industrielle prosesstyringsanlegg

33.20.92 Reparasjon og vedlikehold av måle- og kontrollinstrumenter 
og -utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg

33.20.99 Industrielle tjenester for måle- og kontrollinstrumenter og 
-utstyr, unntatt industrielle prosesstyringsanlegg

Næringshovedgruppe 33.3 Industrielle prosesstyrings-
anlegg

Næringsgruppe 33.30 Industrielle prosesstyrings-
anlegg

33.30.1 Utforming og montering av industrielle prosesstyringsanlegg, 
også automatiske produksjonsanlegg



2.10.2003 Nr. 49/441EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

33.30.10 Utforming og montering av industrielle prosesstyringsanlegg, 
også automatiserte produksjonsanlegg

33.30.9 Reparasjon og vedlikehold av industrielle prosesstyrings-
anlegg

33.30.90 Reparasjon og vedlikehold av industrielle prosesstyrings-
anlegg

Næringshovedgruppe 33.4 Optiske instrumenter og 
fotografisk utstyr

Næringsgruppe 33.40 Optiske instrumenter og 
fotografisk utstyr

33.40.1 Briller, linser og deler dertil

33.40.11 Kontaktlinser; brillelinser av ethvert materiale 9001[.3 - .5]

33.40.12 Briller, beskyttelsesbriller og lignende, korrigerende, 
beskyttende eller andre

9004

33.40.13 Innfatninger for briller, beskyttelsesbriller eller lignende 9003.1

33.40.14 Deler til innfatninger for briller, beskyttelsesbriller eller 
lignende

9003.9

33.40.2 Andre optiske instrumenter og deler dertil

33.40.21 Ark, plater av polariserende materiale; linser, filtre og 
lignende

9001[.1 + .2 + .9] + 
9002[.19 + .2 + .9]

33.40.22 Monokulære og binokulære kikkerter og andre optiske 
teleskoper; andre astronomiske instrumenter; optiske 
mikroskoper 

9005[.1 + .8] + 9011[.1 - 
.8]

33.40.23 Flytende krystallanvisere; lasere, unntatt laserdioder; andre 
optiske apparater og instrumenter i.e.n.

9013[.1-.8]

33.40.24 Deler og tilbehør til andre optiske instrumenter 9005.9 + 9011.9 + 9013.9

33.40.3 Fotografisk utstyr og deler dertil

33.40.31 Objektivlinser for kameraer, prosjektører eller fotografiske 
forstørrelses- eller forminskelsesapparater

9002.11

33.40.32 Fotoapparater for framstilling av klisjeer eller trykksylindere; 
fotoapparater for overføring av dokumenter på mikrofilm, 
mikrofiche og lignende 

9006[.1 - .3]

33.40.33 Fotoapparater for øyeblikksfilm og andre fotoapparater 9006[.4 + .5]

33.40.34 Filmopptakere 9007.1

33.40.35 Filmframvisere; projektorer for slides; andre 
stillbildeprojektorer

9007.2 + 9008[.1 + .3]

33.40.36 Lynlysapparater; fotografiske forstørrelsesapparater; 
apparater og utstyr for fotografiske laboratorier; 
betraktningskasser, projeksjonsskjermer

9006[.61 + .69] + 9008.4 + 
9010[.1 - .6]

33.40.37 Mikrofilm, mikrofiche eller andre mikro-
informasjonsbærere

9008.2

33.40.38 Deler og tilbehør til fotografisk utstyr 9006.9 + 9007.9 + 9008.9 
+ 9010.9
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33.40.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av profesjonelle 
fotografiske, kinematografiske og optiske instrumenter

33.40.91 Installasjon av profesjonelle fotografiske, kinematografiske 
og optiske instrumenter

33.40.92 Reparasjon og vedlikehold av profesjonelle fotografiske, 
kinematografiske og optiske instrumenter

33.42.99 Industrielle tjenester for optiske intstrumenter og fotografisk 
utstyr

Næringshovedgruppe 33.5 Klokker og ur

Næringsgruppe 33.50 Klokker og ur

33.50.1 Klokker og ur, unntatt urverk og deler dertil

33.50.11 Armbåndsur, lommeur med kasse av edelt metall eller av 
metall plettert med edelt metall

9101

33.50.12 Andre armbåndsur, lommeur og andre ur, herunder stoppeur 9102

33.50.13 Ur til instrumentbord og lignende ur for kjøretøyer 9104

33.50.14 Ur med lommeurverk; vekkerur og veggur; andre ur 9103 + 9105

33.50.2 Urverk og deler dertil

33.50.21 Komplette og monterte lommeurverk 9108

33.50.22 Andre komplette og monterte urverk 9109

33.50.23 Komplette lommeurverk, umonterte eller delvis monterte; 
ukomplette lommeurverk, monterte

9110[.11 + .12]

33.50.24 Råurverk 9110.19

33.50.25 Komplette, ukomplette og råurverk, usammensatte 9110.9

33.50.26 Urkasser og deler dertil 9111 + 9112

33.50.27 Urarmbånd og deler dertil 9113[.1 + .2]

33.50.28 Andre urdeler 9114

33.50.29 Tidsstemplingsur, tidskontrollur, parkometre; 
tidsstrømbrytere med urverk eller synkronmotor

9106 + 9107

33.50.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
tidsmålingsinstrumenter og -apparater til industriell bruk

33.50.91 Installasjon av tidsmålingsinstrumenter til industriell bruk

33.50.92 Reparasjon og vedlikehold av tidsmålingsinstrumenter og 
-apparater til industriell bruk

33.50.99 Industrielle tjenester for klokker og ur
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NÆRINGSOMRÅDE DM TRANSPORTMIDLER

NÆRING 34 M O T O R V O G N E R , 
TILHENGERE OG DELER

Næringshovedgruppe 34.1 Motorvogner

Næringsgruppe 34.10 Motorvogner

34.10.1 Forbrenningsmotorer til motorvogner, herunder motorsykler

34.10.11 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning og 
med fram- og tilbakegående eller roterende stempel, til 
kjøretøyer; sylindervolum på høyst 1 000 cm3 

8407[.31 - .33]

34.10.12 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med gnisttenning og 
med fram- og tilbakegående eller roterende stempel, til 
kjøretøyer; sylindervolum over 1 000 cm3

8407.34

34.10.13 Stempeldrevne forbrenningsmotorer med kompresjonstenning 
til kjøretøyer

8408.2

34.10.2 Personbiler

34.10.21 Kjøretøyer med forbrenningsmotor med gnisttenning og 
sylindervolum på høyst 1 500 cm3, nye

8703[.21.1 + .22.1]

34.10.22 Kjøretøyer med forbrenningsmotor med gnisttenning og 
sylindervolum over 1 500 cm3, nye

8703[.23.1 + .24.1]

34.10.23 Kjøretøyer med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel eller semidiesel), nye

8703[.31.1 + .32.1 + 
.33.1]

34.10.24 Andre motorvogner for persontransport i.e.n. 8703.9

34.10.25 Motorvogner for persontransport, brukte 8703[.21.9 + .22.9 + .23.9 
+ .24.9 + .31.9 + .32.9 + 
.33.9]

34.10.3 Motorvogner for transport av minst ti personer 

34.10.30 Motorvogner for transport av minst ti personer 8702

34.10.4 Motorvogner for godstransport

34.10.41 Lastebiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
kompresjonstenning (diesel eller semidiesel), nye

8704[.21(.1 + .31 + .91) + 
.22(.1 + .91) + .23(.1 + 
.91)]

34.10.42 Lastebiler med stempeldrevet forbrenningsmotor med 
gnisttenning. Andre lastebiler, nye

8704[.31(.1 + .31 + .91) + 
.32(.1 + .91) + .9]

34.10.43 Motorvogner for godstransport, brukte 8704[.21(.39 + .99) + 
.22.99 + .23.99 + .31(.39 + 
.99) + .32.99]

34.10.44 Trekkvogner til semitrailere 8701.2

34.10.45 Understell med motor til motorvogner 8706
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34.10.5 Motorvogner for spesielle formål

34.10.51 Dumpere konstruert for bruk utenfor veinettet 8704.1

34.10.52 Kranbiler 8705.1

34.10.53 Kjøretøyer spesielt konstruert for å kjøre på snø; kjøretøyer 
for golfbaner og lignende kjøretøyer, med motor

8703.1

34.10.54 Motorvogner for spesielle formål i.e.n. 8705[.2 - .9]

34.10.9 Montering av komponenter og hele monteringssett for 
motorvogner under produksjonsprosessen

34.10.91 Montering av komponenter for motorvogner under 
produksjonsprosessen

34.10.92 Montering av hele monteringssett for motorvogner under 
produksjonsprosessen 

Næringshovedgruppe 34.2 Karosserier og tilhengere

Næringsgruppe 34.20 Karosserier og tilhengere

34.20.1 Karosserier til motorvogner

34.20.10 Karosserier til motorvogner 8707

34.20.2 Tilhengere og semitrailere; containere

34.20.21 Containere spesielt bestemt og utstyrt for transport med ett 
eller flere slags transportmidler

8609

34.20.22 Tilhengere og semitrailere av husvogntypen bestemt for 
boformål eller camping

8716.1

34.20.23 Andre tilhengere og semitrailere 8716[.3 + .4]

34.20.3 Deler til tilhengere, semitrailere og andre kjøretøyer uten 
mekanisk drivinnretning

34.20.30 Deler til tilhengere, semitrailere og andre kjøretøyer uten 
mekanisk drivinnretning

8716.9

34.20.7 Overhaling, montering, utrusting og karosseriarbeid for 
motorvogner

34.20.70 Overhaling, montering, utrusting og karosseriarbeid for 
motorvogner

34.20.8 Utrusting av husvogner og husbiler

34.20.80 Utrusting av husvogner og husbiler

34.20.9 Reparasjon og vedlikehold av containere

34.20.99 Reparasjon og vedlikehold av containere
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Næringshovedgruppe 34.3 Deler og utstyr til 

motorvogner og motorer

Næringsgruppe 34.30 Deler og utstyr til 

motorvogner og motorer

34.30.1 Deler til motorer

34.30.11 Deler til stempeldrevne forbrenningsmotorer med 

gnisttenning, unntatt deler til flymotorer

8409.91

34.30.12 Deler til andre motorer i.e.n. 8409.99

34.30.2 Andre deler og tilbehør til motorvogner i.e.n.

34.30.20 Andre deler og tilbehør til motorvogner i.e.n. 8708[.1 + .3 - .9]

34.30.3 Sikkerhetsbelter, kollisjonsputer og deler og utstyr til 

karosserier

34.30.30 Sikkerhetsbelter, kollisjonsputer og deler og utstyr til 

karosserier

8708.2

34.30.9 Montering av deler og utstyr til motorvogner i.e.n.

34.30.90 Montering av deler og utstyr til motorvogner i.e.n.

NÆRING 35 ANDRE TRANSPORT-

MIDLER

Næringshovedgruppe 35.1 Skip og båter

Næringsgruppe 35.11 Skip

35.11.1 Krigsskip

35.11.10 Krigsskip 8906.10

35.11.2 Skip og lignende fartøyer for transport av personer eller 

gods

35.11.21 Passasjerskip og lignende fartøyer hovedsakelig konstruert 

for transport av personer

8901.1

35.11.22 Tankskip 8901.2

35.11.23 Kjøleskip 8901.3

35.11.24 Fartøyer for transport av last og fartøyer for både personer 

og last

8901.9

35.11.3 Fiskefartøyer og andre spesialfartøyer

35.11.31 Fiskefartøyer; fabrikkskip og andre fartøyer for bearbeiding 

eller konservering av fiskeprodukter

8902

35.11.32 Slepe- og skyvefartøyer 8904

35.11.33 Mudderverk; fyrskip, brannbåter, flytekraner; andre fartøyer 8905[.1 + .9] + 8906.90
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35.11.4 Flytende eller nedsenkbare bore- eller 
produksjonsplattformer

35.11.40 Flytende eller nedsenkbare bore- eller 
produksjonsplattformer

8905.2

35.11.5 Annet flytende materiell

35.11.50 Annet flytende materiell 8907

35.11.6 Fartøyer og annet flytende materiell bestemt for 
opphogging

35.11.60 Fartøyer og annet flytende materiell bestemt for 
opphogging

8908

35.11.9 Reparasjon og vedlikehold, ombygging og utrusting av skip, 
flytende plattformer og annet flytende materiell

35.11.91 Reparasjoner av skip, flytende plattformer og annet flytende 
materiell

35.11.92 Ombygging av skip

35.11.93 Utrusting av skip og flytende plattformer og annet flytende 
materiell

Næringsgruppe 35.12  Fritidsbåter

35.12.1 Fritidsbåter

35.12.11 Seilbåter til fritidsbruk 8903.91

35.12.12 Oppblåsbare fritidsbåter 8903.1

35.12.13 Andre fritidsbåter; robåter og kanoer 8903[.92 + .99]

35.12.9 Vedlikehold, reparasjon, ombygging og utrusting av 
fritidsbåter

35.12.90 Vedlikehold, reparasjon, ombygging og utrusting av 
fritidsbåter

Næringshovedgruppe 35.2 Lokomotiver og annet 
rullende materiell til 
jernbane og sporvei

Næringsgruppe 35.20 Lokomotiver og annet 
rullende materiell til jernbane 
og sporvei

35.20.1 Lokomotiver og tendere

35.20.11 Lokomotiver drevet med kraft fra en ytre, elektrisk 
kraftkilde

8601.1

35.20.12 Dieselelektriske lokomotiver 8602.1

35.20.13 Andre lokomotiver; tendere 8601.2 + 8602.9

35.20.2 Vogner med egen framdriftsmotor for jernbaner eller 
sporveier, unntatt vogner for ettersyn eller vedlikehold 

35.20.20 Vogner med egen framdriftsmotor for jernbaner eller 
sporveier, unntatt vogner for ettersyn eller vedlikehold 

8603
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35.20.3 Annet rullende materiell

35.20.31 Vogner for ettersyn eller vedlikehold av jernbaner eller 
sporveier

8604

35.20.32 Passasjervogner for jernbaner eller sporveier, uten egen 
framdriftsmotor; bagasjevogner, postvogner og andre 
spesialvogner for jernbaner eller sporveier, uten egen 
framdriftsmotor

8605

35.20.33 Godsvogner og lastevogner for jernbaner eller sporveier, 
uten egen framdriftsmotor

8606

35.20.4 Deler til lokomotiver eller annet rullende materiell for 
jernbaner eller sporveier; stasjonært materiell og deler dertil; 
mekanisk trafikkreguleringsutstyr

35.20.40 Deler til lokomotiver eller annet rullende materiell for 
jernbaner eller sporveier; stasjonært materiell og deler dertil; 
mekanisk trafikkreguleringsutstyr

8607 + 8608

35.20.9 Vedlikehold, reparasjon, ombygging og utrusting av 
lokomotiver og annet rullende materiell for jernbaner eller 
sporveier

35.20.91 Vedlikehold og reparasjon av lokomotiver og annet rullende 
materiell for jernbaner eller sporveier

35.20.92 Ombygging og utrusting av lokomotiver og annet rullende 
materiell for jernbaner eller sporveier

Næringshovedgruppe 35.3 Luftfartøyer og romfar-
tøyer

Næringsgruppe 35.3 Luftfartøyer og romfartøyer

35.30.1 Motorer til luftfartøyer og romfartøyer; utskytningsutstyr 
for luftfartøyer; innbremsingsutstyr for fly til bruk 
om bord i hangarskip eller lignende utstyr; stasjonære 
flytreningsmaskiner; deler til ovennevnte varer

35.30.11 Forbrenningsmotorer med gnisttenning til luftfartøyer 8407.1

35.30.12 Turbojetmotorer, turbopropmotorer 8411[.1 + .2]

35.30.13 Reaksjonsmotorer unntatt turbojetmotorer 8412.1

35.30.14 Utskytningsutstyr for luftfartøyer; innbremsingsutstyr for fly 
til bruk om bord i hangarskip eller lignende utstyr; stasjonære 
flytreningsmaskiner; deler til ovennevnte varer

8805

35.30.15 Deler til motorer for luftfartøyer 8409.1

35.30.16 Deler til turbojetmotorer og turbopropmotorer 8411.91

35.30.2 Ballonger og styrbare luftskip; seilfly, glidefly, hengeglidere 
og andre luftfartøyer uten motor

35.30.21 Seilfly, glidefly og hengeglidere 8801.1

35.30.22 Ballonger, styrbare luftskip og andre luftfartøyer uten motor 8801.9
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35.30.3 Helikoptere og fly

35.30.31 Helikoptere 8802.1

35.30.32 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt på høyst 2 000 kg 8802.2

35.30.33 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 2 000 kg, men 
på høyst 15 000 kg

8802.3

35.30.34 Fly og andre luftfartøyer med tomvekt over 15 000 kg 8802.4

35.30.4 Romfartøyer, herunder satellitter, og bæreraketter for 
romfartøyer

35.30.40 Romfartøyer, herunder satellitter, og bæreraketter for 
romfartøyer

8802.6

35.30.5 Andre deler til luftfartøyer og romfartøyer

35.30.50 Andre deler til luftfartøyer og romfartøyer 8803

35.30.9 Vedlikehold, reparasjon og ombygging av luftfartøyer og 
motorer

35.30.91 Vedlikehold og reparasjon av luftfartøyer og motorer

35.30.92 Ombygging av luftfartøyer

35.30.99 Industrielle tjenester for luftfartøyer og romfartøyer

Næringshovedgruppe 35.4 Motorsykler og sykler

Næringsgruppe 35.41 Motorsykler

35.41.1 Motorsykler og sidevogner

35.41.11 Motorsykler og sykler med hjelpemotor, med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med sylindervolum på høyst 50 cm3

8711.1

35.41.12 Motorsykler og sykler med hjelpemotor med stempeldrevet 
forbrenningsmotor med sylindervolum over 50 cm3

8711[.2 - .5]

35.41.13 Andre motorsykler; sidevogner 8711.9

35.41.2 Deler og tilbehør til motorsykler og sidevogner

35.41.20 Deler og tilbehør til motorsykler og sidevogner 8714.1

35.41.9 Industrielle tjenester for motorsykler

35.41.99 Industrielle tjenester for motorsykler

Næringsgruppe 35.42 Sykler

35.42.1 Tohjulssykler og andre sykler uten motor

35.42.10 Tohjulssykler og andre sykler uten motor 8712

35.42.2 Deler og tilbehør til tohjulssykler og andre sykler uten 
motor

35.42.20 Deler og tilbehør til tohjulssykler og andre sykler uten 
motor

8714.9
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35.42.9 Industrielle tjenester for sykler 

35.42.99 Industrielle tjenester for sykler

Næringsgruppe 35.43 Invalidevogner

35.43.1 Invalidevogner

35.43.11 Invalidevogner, unntatt deler og tilbehør 8713

35.43.12 Deler og tilbehør til invalidevogner 8714.2

35.43.9 Reparasjon og vedlikehold av invalidevogner

35.43.90 Reparasjon og vedlikehold av invalidevogner

35.43.99 Industrielle tjenester for invalidevogner

Næringshovedgruppe 35.5 Andre transportmidler 
i.e.n.

Næringsgruppe 35.50 Andre transportmidler i.e.n.

35.50.1 Andre transportmidler i.e.n.

35.50.10 Andre transportmidler i.e.n. 8716.8

35.50.9 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler i.e.n.

35.50.90 Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler i.e.n.

35.50.99 Industrielle tjenester for andre transportmidler i.e.n.

NÆRINGSOMRÅDE DN ANNEN INDUSTRI-
PRODUKSJON

NÆRING 36 MØBLER; ANNEN 
INDUSTRIPRODUKSJON

Næringshovedgruppe 36.1 Møbler

Næringsgruppe 36.11 Sittemøbler

36.11.1 Sittemøbler og deler dertil

36.11.11 Sittemøbler med metallramme 9401[.1 - .3 + .7]

36.11.12 Sittemøbler med treramme 9401[.4 - .6]

36.11.13 Andre sittemøbler i.e.n. 9401.8

36.11.14 Deler til sittemøbler 9401.9
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36.11.2 Polstring av sittemøbler

36.11.20 Polstring av sittemøbler

36.11.9 Reparasjon og vedlikehold av sittemøbler

36.11.90 Reparasjon og vedlikehold av sittemøbler

36.11.99 Industrielle tjenester for sittemøbler

Næringsgruppe 36.12 Andre møbler for kontor og 
butikk

36.12.1 Andre møbler for kontor og butikk

36.12.11 Kontormøbler av metall 9403.1

36.12.12 Kontormøbler av tre 9403.3

36.12.13 Butikkmøbler av tre 9403.60.3

36.12.9 Industrielle tjenester for møbler for kontor og butikk

36.12.99 Industrielle tjenester for møbler for kontor og butikk

Næringsgruppe 36.13 Kjøkkenmøbler

36.13.1 Kjøkkenmøbler

36.13.10 Kjøkkenmøbler 9403.4

36.13.9 Industrielle tjenester for kjøkkenmøbler

36.13.99 Industrielle tjenester for kjøkkenmøbler

Næringsgruppe 36.14 Møbler ellers

36.14.1 Møbler ellers

36.14.11 Møbler av metall i.e.n. 9403.2

36.14.12 Møbler av tre til soverom, spisestue og dagligstue 9403[.5 + .60.1]

36.14.13 Møbler av tre i.e.n. 9403.60.9

36.14.14 Møbler av plast og andre materialer (f.eks. spanskrør, vidje 
eller bambus)

9403[.7 + .8]

36.14.15 Deler til andre møbler 9403.9

36.14.2 Ferdigstilling av møbler (unntatt polstring av sittemøbler)

36.14.20 Ferdigstilling av møbler (unntatt polstring av sittemøbler)

36.14.9 Reparasjon, vedlikehold og restaurering av møbler

36.14.90 Reparasjon, vedlikehold og restaurering av møbler

Næringsgruppe 36.15 Madrasser

36.15.1 Sengebunner og madrasser

36.15.11 Sengebunner 9404.1

36.15.12 Madrasser, unntatt sengebunner 9404.2

36.15.9 Industrielle tjenester for madrasser

36.15.99 Industrielle tjenester for madrasser
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Næringshovedgruppe 36.2 Preging av mynter og 
medaljer. Smykker og varer 
av edle metaller, edelstener 
og halvedelstener

Næringsgruppe 36.21 Preging av mynter og 
medaljer

36.21.1 Preging av mynter og medaljer

36.21.10 Preging av mynter og medaljer 7118

36.21.9 Industrielle tjenester for preging av mynter og medaljer

36.21.99 Industrielle tjenester for preging av mynter og medaljer

Næringsgruppe 36.22 Smykker og varer av edle 
metaller, edelstener og 
halvedelstener i.e.n.

36.22.1 Smykker og varer av edle metaller, edelstener og 
halvedelstener i.e.n.

36.22.11 Kulturperler, edelstener og halvedelstener, herunder 
syntetiske og rekonstruerte, bearbeidede men ikke monterte

7101.22 + 7102.39 + 
7103.9 + 7104.9

36.22.12 Bearbeidede diamanter; støv og pulver av naturlige eller 
syntetiske edelstener og halvedelstener

7102.29 + 7105

36.22.13 Smykkevarer og deler derav; gull og sølvsmedarbeider og 
deler derav

7113 + 7114

36.22.14 Andre varer av edelt metall; varer av natur- eller kulturperler 
eller av edelstener eller halvedelstener

7115 + 7116

36.22.2 Endring av edelstener og smykkevarer

36.22.20 Endring av edelstener og smykkevarer

Næringshovedgruppe 36.3 Musikkinstrumenter

Næringsgruppe 36.30 Musikkinstrumenter

36.30.1 Musikkinstrumenter og deler dertil

36.30.11 Pianoer, herunder automatiske pianoer; cembaloer og andre 
strengeinstrumenter med klaviatur

9201

36.30.12 Andre strengeinstrumenter 9202

36.30.13 Pipeorgler med klaviatur, harmonier og lignende 
instrumenter; trekkspill og lignende instrumenter; munnspill

9203 + 9204

36.30.14 Blåseinstrumenter 9205

36.30.15 Musikkinstrumenter hvor lyden frambringes eller må 
forsterkes elektrisk

9207

36.30.16 Musikkinstrumenter ellers 9206 + 9208

36.30.17 Metronomer, stemmegafler og stemmepiper; mekanismer til 
spilledåser; strenger til musikkinstrumenter

9209[.1 - .3]

36.30.18 Deler og tilbehør til musikkinstrumenter 9209.9
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36.30.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av 
musikkinstrumenter

36.30.91 Installasjon av musikkinstrumenter

36.30.92 Reparasjon og vedlikehold av musikkinstrumenter

36.30.99 Industrielle tjenester for musikkinstrumenter

Næringshovedgruppe 36.4 Sportsartikler

Næringsgruppe 36.40 Sportsartikler

36.40.1 Sportsartikler

36.40.11 Ski og annet skiutstyr; skøyter og rulleskøyter; deler dertil 9506[.1 + .7]

36.40.12 Vannski, surfingbrett, seilbrett og annet utstyr for vannsport 9506.2

36.40.13 Apparater og utstyr for gymnastikk og friidrett 9506.91

36.40.14 Apparater og utstyr for sport eller utendørsspill; svømme- og 
plaskebassenger

4203.21 + 9506[.3 - .6 + 
.99]

36.40.15 Fiskestenger og annet redskap for snørefiske; fiske- og 
jaktutstyr i.e.n.

9507

36.40.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av sportsartikler

36.40.90 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av sportsartikler

36.40.99 Industrielle tjenester for sportsartikler

Næringshovedgruppe 36.5 Spill og leker

Næringsgruppe 36.50 Spill og leker

36.50.1 Dukker som utelukkende forestiller mennesker, leker som 
forestiller dyr eller ikke-menneskelige skapninger; deler 
dertil

36.50.11 Dukker som utelukkende forestiller mennesker 9502.1

36.50.12 Leker som forestiller dyr eller ikke-menneskelige 
skapninger

9503.4

36.50.13 Deler og tilbehør til dukker som forestiller mennesker 9502.9

36.50.2 Leketog og tilbehør dertil; andre miniatyrmodeller eller 
byggesett og byggeleker

36.50.20 Leketog og tilbehør; andre miniatyrmodeller eller byggesett 
og byggeleker

9503[.1 - .3]

36.50.3 Andre leker, herunder musikkinstrumenter som har karakter 
av leker

36.50.31 Lekekjøretøyer for barn, dukkevogner 9501

36.50.32 Puslespill 9503.6

36.50.33 Leker ellers 9503[.5 + .7 - .9]
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36.50.4 Artikler og tilbehør til spilleautomater, bord- og 
selskapsspill

36.50.41 Spillkort 9504.4

36.50.42 Spillkonsoller (av det slag som brukes sammen med en 
fjernsynsmottaker eller som inneholder en skjerm) og andre 
ferdighets- eller tilfeldighetsspill med en elektronisk skjerm

9504.1

36.50.43 Artikler og tilbehør til biljardspill, spilleautomater, bord- og 
selskapsspill; andre spill som virker ved hjelp av mynter 
eller sjetonger

9504[.2 + .3 + .9]

36.50.9 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av automatisk utstyr 
til kjegle- eller bowlingbaner og andre artikler og tilbehør til 
spilleautomater, bord- og selskapsspill

36.50.90 Installasjon, reparasjon og vedlikehold av automatisk utstyr 
til kjegle- eller bowlingbaner og andre artikler og tilbehør til 
spilleautomater, bord- og selskapsspill

36.50.99 Industrielle tjenester for spill og leker

Næringshovedgruppe 36.6 Industriprodukter ellers

Næringsgruppe 36.61 Bijouterivarer

36.61.1 Bijouterivarer

36.61.10 Bijouterivarer 7117

36.61.9 Industrielle tjenester for bijouterivarer

36.61.99 Industrielle tjenester for bijouterivarer

Næringsgruppe 36.62 Koster og børster

36.62.1 Koster og børster

36.62.11 Koster og børster til husholdningsbruk 9603[.1 + .9]

36.62.12 Toalettbørster til personlig bruk; pensler og koster for 
kunstnere samt pensler for skriving og lignende pensler til 
kosmetisk bruk; tannbørster

9603[.2 + .3]

36.62.13 Andre børster i.e.n. 9603[.4 + .5]

36.62.9 Industrielle tjenester for koster og børster

36.62.99 Industrielle tjenester for koster og børster

Næringsgruppe 36.63 Industriprodukter i.e.n.

36.63.1 Karuseller, husker, skytebaner og annet utstyr til 
fornøyelsesparker

36.63.10 Karuseller, husker, skytebaner og annet utstyr til 
fornøyelsesparker

9508
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36.63.2 Skriveredskaper

36.63.21 Kulepenner; filtpenner og andre penner og markører med 
porøse spisser; mekaniske blyanter.

9608[.1 + .2 + .4]

36.63.22 Tusjpenner, fyllepenner, stylografer og andre penner 9608.3

36.63.23 Sett av skriveredskaper, penne- og blyantholdere og lignende 
holdere; deler dertil

9608[.5 - .9]

36.63.24 Blyanter, herunder fargeblyanter, fargestifter, blyantstifter, 
pasteller, tegnekull, skrive- eller tegnekritt, samt 
skredderkritt

9609

36.63.25 Skrive- og tegnetavler; dateringsstempler, signeter, 
nummeringsstempler og lignende; fargebånd til 
skrivemaskiner og lignende fargebånd; stempelputer

9610 - 9612

36.63.3 Paraplyer, spaserstokker, knapper, knappeformer, glidelåser 
og deler dertil

36.63.31 Paraplyer og parasoller; spaserstokker, sittestokker, sveper, 
ridepisker og lignende

6601 + 6602

36.63.32 Deler, utstyr og tilbehør til paraplyer og parasoller, 
spaserstokker, sittestokker, sveper, ridepisker og lignende

6603

36.63.33 Trykknapper og deler dertil; knapper og glidelåser 9606[.1 + .2] + 9607.1

36.63.34 Knappeformer og andre deler til knapper; knappeemner; 
deler til glidelåser

9606.3 + 9607.2

36.63.4 Linoleum

36.63.40 Linoleum 5904

36.63.5 Produkter av menneske- eller dyrehår; lignende produkter 
av tekstil

36.63.50 Produkter av menneske- eller dyrehår; lignende produkter 
av tekstil

6703 + 6704

36.63.6 Tennere, piper og deler dertil; artikler av brennbart materiale; 
fyrstikker; flytende brensel og brennbare gasser i flytende 
form

36.63.61 Sigarettennere og andre tennere; piper, sigar- og 
sigarettmunnstykker samt deler; blokker av tre eller rot til 
framstilling av piper

9613[.1 - .8] + 9614

36.63.62 Deler til tennere; pyrofore legeringer; artikler av brennbare 
materialer

3606.9 + 9613.9

36.63.63 Fyrstikker 3605

36.63.64 Flytende brensel og brennbare gasser i flytende form i 
beholdere av det slag som brukes ved fylling av tennere, og 
med rominnhold på høyst 300 cm3

3606.1
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36.63.7 Andre artikler i.e.n.

36.63.71 Pynt for høytider, karnevalsartikler eller andre 
underholdningsartikler, herunder utstyr for tryllekunster 
samt morosaker

9505

36.63.72 Barnevogner og deler dertil 8715

36.63.73 Kammer, hårspenner og lignende; hårnåler, krøllnåler, 
krøllspenner og lignende; sprøyteflakonger og lignende til 
toalettbruk, samt beslag dertil; pudderkvaster og -puter

9615 + 9516

36.63.74 Instrumenter, apparater og modeller til 
demonstrasjonsformål

9023

36.63.75 Lys og lignende varer av stearin, parafinvoks eller annen 
voks

3406

36.63.76 Kunstige blomster, lauvverk og frukter samt deler derav 6702

36.63.77 Andre diverse artikler i.e.n. 4206 + 6701 + 9601 + 
9602 + 9604 + 9617 + 
9618

36.63.9 Utstopping

36.63.90 Utstopping

NÆRING 37 SEKUNDÆRE RÅMATERI-
ALER

Næringshovedgruppe 37.1 Sekundære metallråmateri-
aler

Næringsgruppe 37.10 Sekundære metallråmateri-
aler

37.10.1 Sekundære metallråmaterialer

37.10.10 Sekundære metallråmaterialer

37.10.2 Skipsopphogging

37.10.20 Skipsopphogging

Næringshovedgruppe 37.2 Sekundære ikke-metall-
holdige råmaterialer

Næringsgruppe 37.20 Sekundære ikke-metallholdige 
råmaterialer

37.20.1 Sekundære ikke-metallholdige råmaterialer

37.20.10 Sekundære ikke-metallholdige råmaterialer
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NÆRINGSHOVED- ELEKTRISITET, GASS, 
DAMP OG VARMTVANN

NÆRING 40 ELEKTRISITET, GASS, 
DAMP OG VARMTVANN

Næringshovedgruppe 40.1 Produksjon og distribusjon 
av elektrisitet

Næringsgruppe 40.11 Elektrisitet

40.11.1 Elektrisitet

40.11.11 Elektrisitet 2716

40.11.2 Brukte (bestrålte) brenselelementer fra kjernereaktorer

40.11.20 Brukte (bestrålte) brenselelementer fra kjernereaktorer 2844.5

Næringsgruppe 40.12 Overføring av elektrisitet

40.12.1 Overføring av elektrisitet

40.12.10 Overføring av elektrisitet

Næringsgruppe 40.13 Distribusjon av og handel 
med elektrisitet

40.13.1 Distribusjon av og handel med elektrisitet

40.13.11 Distribusjon av elektrisitet

40.13.12 Handel med elektrisitet

Næringshovedgruppe 40.2 Produksjon og distribusjon 
av gass gjennom lednings-
nett

Næringsgruppe 40.21 Gass

40.21.1 Lysgass, vanngass, generatorgass og lignende gasser, unntatt 
jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner

40.21.10 Lysgass, vanngass, generatorgass og lignende gasser, unntatt 
jordoljegasser og andre gassformige hydrokarboner

2705

Næringsgruppe 40.22 Distribusjon av og handel med 
gass gjennom ledningsnett

40.22.1 Distribusjon av og handel med gass gjennom ledningsnett

40.22.11 Distribusjon av gass gjennom ledningsnett

40.22.12 Handel med gass gjennom ledningsnett

OMRÅDE E
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Næringshovedgruppe 40.3 Damp- og varmtvanns-
forsyning

Næringsgruppe 40.30 Damp- og varmtvanns-
forsyning

40.30.1 Damp- og varmtvannsforsyning

40.30.10 Damp- og varmtvannsforsyning

NÆRING 41 OPPSAMLING, RENSING 
OG DISTRIBUSJON AV 
VANN

Næringshovedgruppe 41.0 Oppsamling, rensing og 
distribusjon av vann

Næringsgruppe 41.00 Oppsamling, rensing og 
distribusjon av vann

41.00.1 Naturlig vann

41.00.11 Drikkevann

41.00.12 Ikke drikkevann

41.00.2 Distribusjon av vann

41.00.20 Distribusjon av vann

NÆRINGSHOVED- BYGGE- OG ANLEGGS-
VIRKSOMHET

NÆRING 45 BYGGE- OG ANLEGGS-
VIRKSOMHET

Næringshovedgruppe 45.1 Grunnarbeid

Næringsgruppe 45.11 Riving av bygninger og 
flytting av masse

45.11.1 Rivingsarbeid, klargjøring og rydding av byggeplass

45.11.11 Rivingsarbeid

45.11.12 Klargjøring og rydding av byggeplass

45.11.2 Graving og flytting av masse

45.11.21 Grøftegraving

45.11.22 Fjerning av forurenset jordsmonn

45.11.23 Landskapssanering

45.11.24 Annen graving og flytting av masse

45.11.3 Klargjøring av byggeplass for gruvedrift

45.11.30 Grunnarbeid i forbindelse med gruvedrift

OMRÅDE F
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Næringsgruppe 45.12 Prøveboring

45.12.1 Prøveboring

45.12.10 Prøveboring

Næringshovedgruppe 45.2 Annen bygge- og anleggs-
virksomhet

Næringsgruppe 45.21 Oppføring av bygninger og 
andre konstruksjoner

45.21.1 Oppføring av bygninger (nybygg, tilbygg, ombygging og 
restaurering)

45.21.11 Oppføring av eneboliger og tomannsboliger

45.21.12 Oppføring av flerfamilieboliger

45.21.13 Oppføring av lager- og industribygg

45.21.14 Oppføring av forretningsbygg

45.21.15 Oppføring av andre bygninger

45.21.2 Bygging av broer, motorveier på pæledekk, tunneler og 
undergrunnsbaner

45.21.21 Bygging av broer og motorveier på pæledekk

45.21.22 Bygging av tunneler og undergrunnsbaner

45.21.3 Legging av lange rørledninger, kommunikasjons- og 
kraftledninger (kabler)

45.21.31 Legging av lange rørledninger for olje og gass

45.21.32 Legging av andre lange rørledninger, herunder 
vannledninger

45.21.33 Strekking av kjøreledninger for jernbane

45.21.34 Strekking av elkraftledninger over bakken

45.21.35 Legging av andre elkraftledninger under jorden

45.21.36 Strekking av kommunikasjonsledninger over bakken

45.21.37 Legging av kommunikasjonsledninger under jorden

45.21.4 Legging av lokale rørledninger og kabler; tilknyttede 
arbeider

45.21.41 Legging av lokale vann- og kloakkrørledninger, samt 
tilknyttede arbeider

45.21.42 Legging av lokale kraftrørledninger, unntatt for elkraft, samt 
tilknyttede arbeider

45.21.43 Strekking av lokale elkraftledninger over bakken, samt 
tilknyttede arbeider

45.21.44 Legging av lokale elkraftledninger under jorda, samt 
tilknyttede arbeider

45.21.45 Strekking av lokale telefon- og andre 
kommunikasjonsledninger over bakken, samt tilknyttede 
arbeider

45.21.46 Legging av lokale telefon- og andre kommunikasjonsledninger 
under bakken, samt tilknyttede arbeider
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45.21.5 Bygging av kraft-, gruve- og produksjonsanlegg

45.21.51 Bygging av kraftanlegg

45.21.52 Bygging av gruve- og produksjonsanlegg

45.21.6 Bygging i forbindelse med andre konstruksjoner og 
ingeniørarbeider i.e.n.

45.21.61 Bygging av stadionanlegg og andre sportsanlegg

45.21.62 Bygging av svømmebassenganlegg

45.21.63 Bygging av andre sports- og fritidsanlegg

45.21.64 Bygging i forbindelse med ingeniørarbeider i.e.n.

45.21.7 Montering og oppføring av prefabrikkerte bygninger

45.21.71 Montering og oppføring av prefabrikkerte boligbygg

45.21.72 Montering og oppføring av prefabrikkerte bygninger til 
annet enn boligformål

45.21.73 Montering og oppføring av andre anlegg

Næringsgruppe 45.22 Takarbeid

45.22.1 Takarbeid

45.22.11 Takkonstruksjon

45.22.12 Taktekking og takmaling

45.22.13 Montering av takbeslag og takrenner

45.22.2 Tetningsarbeider

45.22.20 Tetningsarbeider

Næringsgruppe 45.23 Bygging av veier, flyplasser 
og idrettsanlegg

45.23.1 Bygging av veier, jernbaner og rullebaner

45.23.11 Grunnarbeid for motorveier, gater og veier samt andre 
kjøreveier og gangstier

45.23.12 Legging av veidekke på motorveier, gater og veier samt 
andre kjøreveier og gangstier

45.23.13 Bygging av jernbaner

45.23.14 Bygging av rullebaner

45.23.15 Malearbeid i forbindelse med oppmerking av veidekker, 
parkeringsplasser og lignende

45.23.2 Planeringsarbeid for sports- og fritidsanlegg

45.23.21 Planeringsarbeid for stadionanlegg og andre sportsanlegg

45.23.22 Planeringsarbeid for andre sports- og fritidsanlegg
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Næringsgruppe 45.24 Bygging av havne- og 
damanlegg

45.24.1 Bygging av vannveier, havne- og damanlegg og andre 
vannanlegg

45.24.11 Bygging av kyst- og havneanlegg

45.24.12 Bygging av dammer, kanaler, vanningskanaler og 
akvedukter

45.24.13 Bygging av sluser, sluseporter og andre hydromekaniske 
anlegg

45.24.14 Dreneringsarbeid; annet arbeid i forbindelse med 
vannanlegg

Næringsgruppe 45.25 Annen spesialisert bygge- og 
anleggsvirksomhet

45.25.1 Stillasarbeider

45.25.10 Stillasarbeider

45.25.2 Fundamentering og brønnboring

45.25.21 Fundamentering, herunder nedramming av pæler

45.25.22 Brønnboring

45.25.3 Betongarbeid

45.25.31 Arbeid med armert betong

45.25.32 Annet betongarbeid

45.25.4 Oppføring av stålprofiler

45.25.41 Oppføring av stålprofiler til bygninger

45.25.42 Oppføring av stålprofiler til andre anlegg

45.25.5 Murerarbeid og mursteinslegging

45.25.50 Murerarbeid og mursteinslegging

45.25.6 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet

45.25.61 Oppføring av industripiper

45.25.62 Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet i.e.n.

Næringshovedgruppe 45.3 Bygginstallasjon

Næringsgruppe 45.31 Elektrisk installasjonsarbeid

45.31.1 Elektrisk installasjonsarbeid

45.31.11 Elektrisk installasjonsarbeid i boligbygg

45.31.12 Elektrisk installasjonsarbeid i andre bygg enn boligbygg

45.31.13 Elektrisk installasjonsarbeid i forbindelse med andre 
byggeprosjekter

45.31.2 Installasjon av brann- og innbruddsalarmsystemer samt 
boligantenner

45.31.21 Installasjon av brannalarmsystemer

45.31.22 Installasjon av innbruddsalarmsystemer

45.31.23 Installasjon av boligantenner
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45.31.3 Installasjon av heiser og rulletrapper

45.31.30 Installasjon av heiser og rulletrapper

45.31.4 Annet elektrisk installasjonsarbeid i bygninger

45.31.41 Installasjon av telekommunikasjonskabler

45.31.42 Installasjon av oppvarmingsanlegg og annet elektrisk utstyr, 
herunder solcelleanlegg, til bygninger

Næringsgruppe 45.32 Isolasjonsarbeid

45.32.1 Isolasjonsarbeid

45.32.11 Varmeisolering

45.32.12 Annen isolering

Næringsgruppe 45.33 VVS-arbeid

45.33.1 Installasjon av oppvarmings-, ventilasjons- og klimaanlegg

45.33.11 Installasjon av sentralvarmeanlegg

45.33.12 Installasjon av ventilasjons- og klimaanlegg

45.33.2 Legging av vann- og avløpsrør

45.33.20 Legging av vann- og avløpsrør

45.33.3 Installasjon av gassarmatur

45.33.30 Installasjon av gassarmatur

Næringsgruppe 45.34 Annen bygginstallasjon

45.34.1 Oppsetting av gjerder

45.34.10 Oppsetting av gjerder

45.34.2 Annet elektrisk installasjonsarbeid

45.34.21 Installasjon av belysnings- og signalsystemer for veier, 
lufthavner og havner

45.34.22 Annet elektrisk installasjonsarbeid i.e.n.

45.34.3 Annet installasjonsarbeid

45.34.31 Installasjon av skodder og markiser

45.34.32 Annet installasjonsarbeid i.e.n.

Næringshovedgruppe 45.4 Ferdiggjøring av bygninger 
og konstruksjoner

Næringsgruppe 45.41 Stukkatørarbeid og pussing

45.41.1 Stukkatørarbeid og pussing

45.41.10 Stukkatørarbeid og pussing
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Næringsgruppe 45.42 Snekkerarbeid

45.42.1 Snekkerarbeid

45.42.11 Montering av dør- og vindusrammer

45.42.12 Montering av andre metallelementer

45.42.13 Montering av andre ikke-metallelementer

Næringsgruppe 45.43 Gulvlegging og tapetsering

45.43.1 Flislegging av gulv og vegger

45.43.11 Utvendig flislegging av gulv og vegger

45.43.12 Innvendig flislegging av gulv og vegger

45.43.2 Annen gulvlegging og bekledning og tapetsering av vegger

45.43.21 Legging av myke gulvbelegg

45.43.22 Annen gulvlegging

45.43.23 Bekledning og tapetsering av vegger

45.43.3 Innvendig oppussing

45.43.30 Innvendig oppussing

Næringsgruppe 45.44 Maler- og glassarbeid

45.44.1 Glassarbeid

45.44.10 Glassarbeid

45.44.2 Malerarbeid

45.44.21 Innvendig maling av bygninger

45.44.22 Utvendig maling av bygninger

45.44.23 Maling av andre ingeniørarbeider

Næringsgruppe 45.45 Annen ferdiggjøring av 
bygninger

45.45.1 Annen ferdiggjøring av bygninger

45.45.11 Dekorering

45.45.12 Utvendig rengjøring av bygninger

45.45.13 Annen ferdiggjøring av bygninger i.e.n.
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Næringshovedgruppe 45.5 Utleie av bygge- og anleggs-
maskiner med personell

Næringsgruppe 45.50 Utleie av bygge- og anleggs-
maskiner med personell

45.50.1 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell

45.50.10 Utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell

NÆRINGSHOVED- V A R E H A N D E L ;
REPARASJON AV 
M O T O R V O G N E R , 
HUSHOLDNINGSVARER 
OG VARER TIL PERSON-
LIG BRUK

NÆRING 50  HANDEL MED, VED-
LIKEHOLD OG REPARA-
SJON AV MOTORVOGNER; 
D E T A L J H A N D E L 
MED DRIVSTOFF TIL 
MOTORVOGNER

Næringshovedgruppe 50.1 Handel med motorvogner, 
unntatt motorsykler

Næringsgruppe 50.10 Handel med motorvogner, 
unntatt motorsykler

50.10.1 Engroshandel med motorvogner, unntatt motorsykler

50.10.11 Engroshandel med vare- og lastebiler, tilhengere, semitrailere 
og busser

50.10.12 Engroshandel med andre motoriserte personkjøretøyer

50.10.13 Engroshandel med campingtilhengere og andre 
campingkjøretøyer

50.10.14 Engroshandel med spesialkjøretøyer og andre motorvogner, 
unntatt motorsykler

50.10.2 Detaljhandel med motorvogner, unntatt motorsykler

50.10.21 Detaljhandel med nye motoriserte personkjøretøyer

50.10.22 Detaljhandel med brukte motoriserte personkjøretøyer

50.10.23 Detaljhandel med campingtilhengere og andre 
campingkjøretøyer

50.10.3 Agenturhandel med motorvogner, unntatt motorsykler

50.10.30 Agenturhandel med motorvogner, unntatt motorsykler

OMRÅDE G
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Næringshovedgruppe 50.2 Vedlikehold og reparasjon 
av motorvogner, unntatt 
motorsykler

Næringsgruppe 50.20 Vedlikehold og reparasjon 
av motorvogner, unntatt 
motorsykler

50.20.1 Vedlikehold og reparasjon av personbiler

50.20.11 Alminnelig vedlikehold og reparasjon av personbiler (unntatt 
av elektrisk anlegg, dekk og karosseri)

50.20.12 Reparasjon av elektrisk anlegg i personbiler

50.20.13 Reparasjon av dekk (herunder tilpassing og avbalansering) 
på personbiler

50.20.14 Reparasjon av karosseri og lignende (reparasjon av dører, 
låser og vinduer samt omlakkering og oppretting) på 
personbiler

50.20.2 Vedlikehold og reparasjon av andre motorvogner

50.20.21 Alminnelig vedlikehold og reparasjon av andre motorvogner 
(unntatt av elektrisk anlegg og karosseri)

50.20.22 Reparasjon av elektrisk anlegg i andre motorvogner, unntatt 
motorsykler

50.20.23 Reparasjon av karosseri og lignende (reparasjon av dører, 
låser og vinduer samt omlakkering og oppretting) på andre 
motorvogner, unntatt motorsykler

50.20.3 Andre tjenester i forbindelse med motorvogner, unntatt 
motorsykler

50.20.31 Bilvask og lignende tjenester

50.20.32 Veinødhjelp

Næringshovedgruppe 50.3 Handel med deler og utstyr 
til motorvogner, unntatt 
motorsykler

Næringsgruppe 50.30 Handel med deler og utstyr 
til motorvogner, unntatt 
motorsykler

50.30.1 Engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler

50.30.11 Engroshandel med dekk

50.30.12 Engroshandel med andre deler og annet utstyr til 
motorvogner, unntatt motorsykler

50.30.2 Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler

50.30.21 Detaljhandel med dekk

50.30.22 Detaljhandel med andre deler og annet utstyr til motorvogner, 
unntatt motorsykler

50.30.3 Agenturhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler

50.30.30 Agenturhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt 
motorsykler
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Næringshovedgruppe 50.4 Handel med motorsykler, 
deler og utstyr. Vedlikehold 
og reparasjon av motor-
sykler

Næringsgruppe 50.40 Handel med motorsykler, 
deler og utstyr. Vedlikehold 
og reparasjon av motorsykler

50.40.1 Engroshandel med motorsykler, deler og utstyr

50.40.10 Engroshandel med motorsykler, deler og utstyr

50.40.2 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr

50.40.20 Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr

50.40.3 Agenturhandel med motorsykler, deler og utstyr

50.40.30 Agenturhandel med motorsykler, deler og utstyr

50.40.4 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler

50.40.40 Vedlikehold og reparasjon av motorsykler

Næringshovedgruppe 50.5 Detaljhandel med drivstoff 
til motorvogner

Næringsgruppe 50.50 Detaljhandel med drivstoff til 
motorvogner

50.50.1 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner

50.50.10 Detaljhandel med drivstoff til motorvogner

NÆRING 51 AGENTUR- OG ENGROS-
HANDEL, UNNTATT MED 
MOTORVOGNER

Næringshovedgruppe 51.1 Agenturhandel

Næringsgruppe 51.11 Agenturhandel med levende 
dyr, jordbruksråvarer, tekstil-
råvarer og innsatsvarer

51.11.1 Agenturhandel med levende dyr, jordbruksråvarer, 
tekstilråvarer og innsatsvarer

51.11.11 Agenturhandel med levende dyr

51.11.12 Agenturhandel med jordbruksråvarer, tekstilråvarer og 
innsatsvarer
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Næringsgruppe 51.12 Agenturhandel med brensel, 
drivstoff, malm, metaller og 
industrikjemikalier

51.12.1 Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller, 
industrikjemikalier og kjemikalier til teknisk bruk

51.12.11 Agenturhandel med brensel og drivstoff

51.12.12 Agenturhandel med malm og metaller

51.12.13 Agenturhandel med industrikjemikalier og kjemikalier til 
teknisk bruk

Næringsgruppe 51.13 Agenturhandel med tømmer, 
trelast og byggevarer

51.13.1 Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer

51.13.11 Agenturhandel med tømmer og trelast

51.13.12 Agenturhandel med andre byggevarer

Næringsgruppe 51.14 Agenturhandel med maskiner, 
produksjonsutstyr, båter og 
luftfartøyer

51.14.1 Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og 
luftfartøyer

51.14.11 Agenturhandel med kontormaskiner og datamaskinutstyr

51.14.12 Agenturhandel med andre maskiner og teknisk utstyr

51.14.13 Agenturhandel med båter og luftfartøyer

Næringsgruppe 51.15 Agenturhandel med møbler, 
husholdningsvarer og jern-
varer

51.15.1 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer

51.15.10 Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer

Næringsgruppe 51.16 Agenturhandel med tekstiler, 
klær, skotøy og lærvarer

51.16.1 Agenturhandel med tekstiler, klær, skotøy og lærvarer

51.16.11 Agenturhandel med tekstiler

51.16.12 Agenturhandel med klær og skotøy

51.16.13 Agenturhandel med lærvarer
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Næringsgruppe 51.17 Agenturhandel med nærings- 
og nytelsesmidler

51.17.1 Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler

51.17.11 Agenturhandel med mat- og drikkevarer

51.17.12 Agenturhandel med tobakksvarer

Næringsgruppe 51.18 Agenturhandel med 
spesialisert vareutvalg i.e.n.

51.18.1 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg i.e.n.

51.18.11 Agenturhandel med apotekvarer, sykepleieartikler og 
kosmetikk

51.18.12 Agenturhandel med spesialisert vareutvalg i.e.n.

Næringsgruppe 51.19 Agenturhandel med bredt 
vareutvalg

51.19.1 Agenturhandel med bredt vareutvalg

51.19.10 Agenturhandel med bredt vareutvalg

Næringshovedgruppe 51.2 Engroshandel med jord-
bruksråvarer og levende 
dyr

Næringsgruppe 51.21 Engroshandel med korn, 
såvarer og fôr

51.21.1 Engroshandel med korn, såvarer og fôr

51.21.11 Engroshandel med korn

51.21.12 Engroshandel med såvarer (unntatt oljeholdige frø)

51.21.13 Engroshandel med oljeholdige frø og oljeholdige frukter

51.21.14 Engroshandel med fôr

51.21.15 Engroshandel med jordbruksråvarer i.e.n.

Næringsgruppe 51.22 Engroshandel med blomster 
og planter

51.22.1 Engroshandel med blomster og planter

51.22.10 Engroshandel med blomster og planter

Næringsgruppe 51.23 Engroshandel med levende 
dyr 

51.23.1 Engroshandel med levende dyr

51.23.10 Engroshandel med levende dyr
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Næringsgruppe 51.24 Engroshandel med huder, 
skinn og lær

51.24.1 Engroshandel med huder, skinn og lær

51.24.10 Engroshandel med huder, skinn og lær

Næringsgruppe 51.25 Engroshandel med råtobakk

51.25.1 Engroshandel med råtobakk

51.25.10 Engroshandel med råtobakk

Næringshovedgruppe 51.3 Engroshandel med nærings- 
og nytelsesmidler

Næringsgruppe 51.31 Engroshandel med frukt og 
grønnsaker

51.31.1 Engroshandel med frukt og grønnsaker

51.31.11 Engroshandel med poteter

51.31.12 Engroshandel med andre ikke-bearbeidede grønnsaker, 
frukter og nøtter

Næringsgruppe 51.32 Engroshandel med kjøtt og 
kjøttvarer

51.32.1 Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer

51.32.11 Engroshandel med kjøtt, fjørfe og vilt

51.32.12 Engroshandel med kjøttvarer

Næringsgruppe 51.33 Engroshandel med meieri-
varer, egg, matolje og -fett

51.33.1 Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett

51.33.11 Engroshandel med meierivarer

51.33.12 Engroshandel med egg

51.33.13 Engroshandel med matolje og -fett

Næringsgruppe 51.34 Engroshandel med drikke-
varer

51.34.1 Engroshandel med drikkevarer

51.34.11 Engroshandel med frukt- og grønnsakjuice, mineralvann 
og brus

51.34.12 Engroshandel med øl, vin, likør og andre akoholholdige 
drikkevarer
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Næringsgruppe 51.35 Engroshandel med tobakks-
varer

51.35.1 Engroshandel med tobakksvarer

51.35.10 Engroshandel med tobakksvarer

Næringsgruppe 51.36 Engroshandel med sukker, 
sjokolade og sukkervarer

51.36.1 Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer

51.36.11 Engroshandel med sukker

51.36.12 Engroshandel med sjokolade og sukkervarer

Næringsgruppe 51.37 Engroshandel med kaffe, te, 
kakao og krydder

51.37.1 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder

51.37.10 Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder

Næringsgruppe 51.38 Engroshandel med andre 
næringsmidler, herunder fisk 
og skalldyr

51.38.1 Engroshandel med fisk og skalldyr

51.38.10 Engroshandel med fisk og skalldyr

51.38.2 Engroshandel med andre næringsmidler

51.38.21 Engroshandel med bearbeidede grønnsaker, frukter og 
nøtter

51.38.22 Engroshandel med tilberedte næringsmidler, herunder 
barnemat, diettmat og andre homogeniserte matprodukter

51.38.23 Engroshandel med fôr til kjæledyr

51.38.24 Engroshandel med næringsmidler i.e.n.

Næringsgruppe 51.39 Engroshandel med bredt 
utvalg av nærings- og 
nytelsesmidler

51.39.1 Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og 
nytelsesmidler

51.39.11 Engroshandel med bredt utvalg av fryst mat

51.39.12 Engroshandel med bredt utvalg av ikke fryst mat, drikke- og 
tobakksvarer
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Næringshovedgruppe 51.4 Engroshandel med hus-
holdningsvarer og varer til 
personlig bruk

Næringsgruppe 51.41 Engroshandel med tekstiler 
og utstyrsvarer

51.41.1 Engroshandel med tekstiler

51.41.11 Engroshandel med klestekstiler

51.41.12 Engroshandel med andre tekstiler

51.41.13 Engroshandel med sy- og besetningsartikler

51.41.14 Engroshandel med hvitevarer

Næringsgruppe 51.42 Engroshandel med klær og 
skotøy 

51.42.1 Engroshandel med klær og skotøy

51.42.11 Engroshandel med yttertøy

51.42.12 Engroshandel med undertøy og innertøy

51.42.13 Engroshandel med pelsartikler

51.42.14 Engroshandel med skotøy

51.42.15 Engroshandel med tilbehør til klær

Næringsgruppe 51.43 Engroshandel med elektriske 
husholdningsapparater, 
radio, fjernsyn, plater og 
kassetter

51.43.1 Engroshandel med elektrisk husholdningsutstyr, 
belysningsutstyr og annet elektrisk installasjonsmateriell

51.43.11 Engroshandel med elektrisk husholdningsutstyr

51.43.12 Engroshandel med belysningsutstyr

51.43.13 Engroshandel med ledninger, brytere og annet elektrisk 
intallasjonsmateriell til husholdningsbruk

51.43.2 Engroshandel med radio, fjernsyn, plater og kassetter

51.43.21 Engroshandel med radio-, fjernsyns- og videoutstyr

51.43.22 Engroshandel med plater, lyd- og videokassetter, CD-er og 
DVD-er

Næringsgruppe 51.44 Engroshandel med kjøkkenut-
styr, glass, tapeter og 
rengjøringsmidler

51.44.1 Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, tapeter og 
rengjøringsmidler

51.44.11 Engroshandel med bestikk og metallartikler til 
husholdningsbruk

51.44.12 Engroshandel med glass, porselen og steintøy

51.44.13 Engroshandel med tapeter

51.44.14 Engroshandel med rengjøringsmidler
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Næringsgruppe 51.45 Engroshandel med parfyme 
og kosmetikk

51.45.1 Engroshandel med parfyme og kosmetikk

51.45.10 Engroshandel med parfyme og kosmetikk

Næringsgruppe 51.46 Engroshandel med sykepleie- 
og apotekvarer

51.46.1 Engroshandel med sykepleieartikler, apotekvarer, kirurgiske 
og ortopediske instrumenter og artikler

51.46.11 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer

51.46.12 Engroshandel med kirurgiske og ortopediske instrumenter 
og artikler

Næringsgruppe 51.47 Engroshandel med hus-
holdningsvarer og varer til 
personlig bruk ellers

51.47.1 Engroshandel med møbler, gulvbelegg og annet ikke-
elektrisk husholdningsutstyr

51.47.11 Engroshandel med møbler til husholdningsbruk

51.47.12 Engroshandel med ikke-elektrisk husholdningsutstyr

51.47.13 Engroshandel med kurver, korkvarer, bøkkerarbeider og 
andre treprodukter

51.47.14 Engroshandel med gulvbelegg

51.47.15 Engroshandel med husholdningsartikler og -utstyr i.e.n.

51.47.2 Engroshandel med papir, kartong, bøker, tidsskrifter og 
andre papirvarer

51.47.21 Engroshandel med bøker, tidsskrifter og aviser

51.47.22 Engroshandel med andre papirvarer

51.47.3 Engroshandel med andre forbruksvarer

51.47.31 Engroshandel med musikkinstrumenter og -materiell

51.47.32 Engroshandel med fotografisk utstyr og optiske 
instrumenter

51.47.33 Engroshandel med spill og leker

51.47.34 Engroshandel med klokker, ur og smykker

51.47.35 Engroshandel med sportsartikler, herunder sykler

51.47.36 Engroshandel med lærvarer og reiseeffekter

51.47.37 Engroshandel med diverse forbruksvarer i.e.n.
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Næringshovedgruppe 51.5 Engroshandel med 
innsatsvarer, unntatt 
jordbruksvarer. Avfall og 
skrap

Næringsgruppe 51.51 Engroshandel med drivstoff 
og brensel

51.51.1 Engroshandel med drivstoff og brensel

51.51.11 Engroshandel med fast brensel

51.51.12 Engroshandel med motordrivstoff, herunder jetparafin

51.51.13 Engroshandel med annet drivstoff og brensel i flytende form 
eller gassform

Næringsgruppe 51.52 Engroshandel med metaller 
og metallholdig malm

51.52.1 Engroshandel med metallholdig malm

51.52.11 Engroshandel med jernmalm

51.52.12 Engroshandel med ikke-jernmalm

51.52.2 Engroshandel med uforedlet metall

51.52.21 Engroshandel med uforedlet jern og stål

51.52.22 Engroshandel med uforedlede ikke-jernmetaller

Næringsgruppe 51.53 Engroshandel med tømmer, 
trelast, byggevarer og 
sanitærutstyr

51.53.1 Engroshandel med tømmer og trelast

51.53.11 Engroshandel med råtømmer

51.53.12 Engroshandel med førstegangs bearbeidet trelast

51.53.2 Engroshandel med maling, plateglass, sanitærutstyr og andre 
byggevarer

51.53.21 Engroshandel med sanitærutstyr

51.53.22 Engroshandel med maling, lakk og lakkfarger

51.53.23 Engroshandel med plateglass

51.53.24 Engroshandel med andre byggevarer

Næringsgruppe 51.54 Engroshandel med jernvarer, 
rørleggerartikler og opp-
varmingsutstyr

51.54.1 Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og 
oppvarmingsutstyr

51.54.11 Engroshandel med jernvarer

51.54.12 Engroshandel med rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr

51.54.13 Engroshandel med håndverktøy
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Næringsgruppe 51.55 Engroshandel med kjemiske 
produkter

51.55.1 Engroshandel med primære industrikjemikalier, gjødsel, 
syntetisk harpiks og plastmaterialer i primærform

51.55.11 Engroshandel med gjødsel og landbrukskjemikalier

51.55.12 Engroshandel med syntetisk harpiks og plast i primærform

51.55.13 Engroshandel med andre industrikjemikalier

Næringsgruppe 51.56 Engroshandel med inn-
satsvarer ellers

51.56.1 Engroshandel med andre innsatsvarer

51.56.11 Engroshandel med papir og papp

51.56.12 Engroshandel med tekstilfibrer

51.56.13 Engroshandel med innsatsvarer ellers, unntatt 
jordbruksvarer

Næringsgruppe 51.57 Engroshandel med avfall og 
skrap

51.57.1 Engroshandel med avfall og skrap

51.57.10 Engroshandel med avfall og skrap

Næringshovedgruppe 51.8 Engroshandel med mas-
kiner og utstyr

Næringsgruppe 51.81 Engroshandel med mas-
kinverktøy

51.81.1 Engroshandel med maskinverktøy 

51.81.11 Engroshandel med maskinverktøy for bearbeiding av tre

51.81.12 Engroshandel med maskinverktøy for bearbeiding av metall

51.81.13 Engroshandel med maskinverktøy for bearbeiding av annet 
materiale

Næringsgruppe 51.82 Engroshandel med maskiner 
og utstyr til bygge- og 
anleggsvirksomhet

51.82.1 Engroshandel med maskiner og utstyr til bygge- og 
anleggsvirksomhet

51.82.10 Engroshandel med maskiner og utstyr til bygge- og 
anleggsvirksomhet
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Næringsgruppe 51.83 Engroshandel med maskiner 
og utstyr til tekstilproduksjon

51.83.1 Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon

51.83.10 Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon

Næringsgruppe 51.84 Engroshandel med data-
maskiner, tilleggsutstyr 
til datamaskiner samt 
programvare

51.84.1 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til 
datamaskiner samt programvare

51.84.10 Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til 
datamaskiner samt programvare

Næringsgruppe 51.85 Engroshandel med maskiner 
og utstyr til kontor ellers

51.85.1 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers

51.85.11 Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers, f.eks. 
skrivemaskiner, fotokopieringsmaskiner og kalkulatorer

51.85.12 Engroshandel med kontormøbler

Næringsgruppe 51.86 Engroshandel med elekt-
roniske komponenter

51.86.1 Engroshandel med elektroniske komponenter

51.86.10 Engroshandel med elektroniske komponenter

Næringsgruppe 51.87 Engroshandel med maskiner 
og utstyr til industri, handel, 
transport og tjenesteyting 
ellers

51.87.1 Engroshandel med maskiner og utstyr til industri, handel, 
transport og tjenesteyting ellers

51.87.11 Engroshandel med transportutstyr, unntatt motorvogner og 
sykler

51.87.12 Engroshandel med tilbehør til maskiner og utstyr

51.87.13 Engroshandel med løfte- og håndteringsutstyr

51.87.14 Engroshandel med maskiner til nærings- og 
nytelsesmiddelindustrien

51.87.15 Engroshandel med elektriske og elektroniske maskiner, 
apparater og materialer til yrkesmessig bruk

51.87.16 Engroshandel med maskiner, apparater og utstyr til generell 
og spesiell bruk ellers

Næringsgruppe 51.88 Engroshandel med maskiner 
og utstyr til jordbruk og 
skogbruk

51.88.1 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og 
skogbruk

51.88.11 Engroshandel med jordbruks- og skogbrukstraktorer

51.88.12 Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og 
skogbruk (unntatt traktorer)
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Næringshovedgruppe 51.9 Engroshandel ikke nevnt 
annet sted

Næringsgruppe 51.90 Engroshandel ikke nevnt 
annet sted

51.90.1 Engroshandel ikke nevnt annet sted

51.90.10 Engroshandel ikke nevnt annet sted

NÆRING 52 DETALJHANDEL, UNN-
TATT MED MOTOR-
VOGNER. REPARASJON 
AV HUSHOLDNINGS-
VARER OG VARER TIL 
PERSONLIG BRUK

Næringshovedgruppe 52.1 Butikkhandel med bredt 
vareutvalg

Næringsgruppe 52.11 Butikkhandel med bredt 
vareutvalg med hovedvekt på 
nærings- og nytelsesmidler

52.11.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på 
nærings- og nytelsesmidler

52.11.11 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på fryst 
mat

52.11.12 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på 
nærings- og nytelsesmidler, unntatt fryst mat

Næringsgruppe 52.12 Butikkhandel med bredt 
vareutvalg ellers

52.12.1 Butikkhandel med bredt vareutvalg 

52.12.10 Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers

Næringshovedgruppe 52.2 Butikkhandel med nærings- 
og nytelsesmidler i spesial-
forretninger

Næringsgruppe 52.21 Butikkhandel med frukt og 
grønnsaker

52.21.1 Butikkhandel med frukt og grønnsaker

52.21.10 Butikkhandel med frukt og grønnsaker
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Næringsgruppe 52.22 Butikkhandel med kjøtt 
(herunder fjørfe) og 
kjøttvarer

52.22.1 Butikkhandel med kjøtt (herunder fjørfe) og kjøttvarer

52.22.10 Butikkhandel med kjøtt (herunder fjørfe) og kjøttvarer

Næringsgruppe 52.23 Butikkhandel med fisk og 
skalldyr

52.23.1 Butikkhandel med fisk og skalldyr

52.23.10 Butikkhandel med fisk og skalldyr

Næringsgruppe 52.24 Butikkhandel med bakervarer, 
konditorvarer og sukkervarer

52.24.1 Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer

52.24.11 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

52.24.12 Butikkhandel med sukkervarer

Næringsgruppe 52.25 Butikkhandel med drikke-
varer 

52.25.1 Butikkhandel med drikkevarer

52.25.10 Butikkhandel med drikkevarer

Næringsgruppe 52.26 Butikkhandel med tobakks-
varer

52.26.1 Butikkhandel med tobakksvarer

52.26.10 Butikkhandel med tobakksvarer

Næringsgruppe 52.27 Butikkhandel med nærings-
midler ellers

52.27.1 Butikkhandel med næringsmidler ellers

52.27.11 Butikkhandel med meieriprodukter og egg

52.27.12 Butikkhandel med næringsmidler i.e.n.

Næringshovedgruppe 52.3 Butikkhandel med apotek-
varer, sykepleieartikler, 
kosmetikk og toalett-
artikler

Næringsgruppe 52.31 Butikkhandel med apotek-
varer

52.31.1 Butikkhandel med apotekvarer

52.31.10 Butikkhandel med apotekvarer

Næringsgruppe 52.32 Butikkhandel med medisinske 

og ortopediske artikler

52.32.1 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler

52.32.10 Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler
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Næringsgruppe 52.33 Butikkhandel med kosmetikk 
og toalettartikler

52.33.1 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

52.33.10 Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler

Næringshovedgruppe 52.4 Annen butikkhandel med 
nye varer i spesial-
forretninger

Næringsgruppe 52.41 Butikkhandel med tekstiler og 
utstyrsvarer

52.41.1 Butikkhandel med tekstiler, sy- og besetningsartikler

52.41.11 Butikkhandel med tekstiler, unntatt sy- og besetningsartikler

52.41.12 Butikkhandel med sy- og besetningsartikler

Næringsgruppe 52.42 Butikkhandel med klær

52.42.1 Butikkhandel med klær

52.42.10 Butikkhandel med klær

Næringsgruppe 52.43 Butikkhandel med skotøy og 
lærvarer

52.43.1 Butikkhandel med skotøy og lærvarer

52.43.11 Butikkhandel med skotøy

52.43.12 Butikkhandel med lærvarer og reiseeffekter

Næringsgruppe 52.44 Butikkhandel med møbler, 
belysningsutstyr og hus-
holdningsartikler i.e.n.

52.44.1 Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og 
husholdningsartikler i.e.n.

52.44.11 Butikkhandel med møbler

52.44.12 Butikkhandel med diverse kjøkkenutstyr, bestikk, servise, 
glassvarer, porselen og steintøy

52.44.13 Butikkhandel med belysningsartikler

52.44.14 Butikkhandel med gardiner, stores og andre 
husholdningsartikler av tekstil

52.44.15 Butikkhandel med produkter av tre, kork og kurvarbeid

52.44.16 Butikkhandel med ikke-elektriske husholdningsapparater, 
artikler og utstyr i.e.n.
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Næringsgruppe 52.45 Butikkhandel med elektriske 
husholdningsapparater, 
radio, fjernsyn, plater, 
kassetter og musikk-
instrumenter

52.45.1 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

52.45.10 Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater

52.45.2 Butikkhandel med radio- og fjernsynsutstyr, 
musikkinstrumenter, plater og DVD-er

52.45.21 Butikkhandel med lydutstyr og videoutstyr

52.45.22 Butikkhandel med lyd- og videokassetter (innspilte og 
uinnspilte), DVD-er, CD-er og plater

52.45.23 Butikkhandel med musikkinstrumenter og -materiell

Næringsgruppe 52.46 Butikkhandel med jernvarer, 
fargevarer og glass

52.46.1 Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass

52.46.11 Butikkhandel med jernvarer

52.46.12 Butikkhandel med maling, lakk og lakkfarger

52.46.13 Butikkhandel med glass

52.46.14 Butikkhandel med gjør-det-selv-materialer og -utstyr

52.46.15 Butikkhandel med sanitærutstyr

52.46.16 Butikkhandel med byggevarer i.e.n.

Næringsgruppe 52.47 Butikkhandel med bøker, 
aviser og papirvarer

52.47.1 Butikkhandel med bøker, aviser og papirvarer

52.47.11 Butikkhandel med bøker

52.47.12 Butikkhandel med aviser og blader

52.47.13 Butikkhandel med papir

Næringsgruppe 52.48 Annen butikkhandel i 
spesialforretninger

52.48.1 Butikkhandel med kontormøbler, kontorrekvisita og -utstyr, 
datamaskiner, optiske instrumenter og fotografisk utstyr

52.48.11 Butikkhandel med kontormøbler

52.48.12 Butikkhandel med kontorrekvisita, kontormaskiner og -
utstyr

52.48.13 Butikkhandel med datamaskiner og ikke-skreddersydd 
programvare

52.48.14 Butikkhandel med fotografisk utstyr, optiske instrumenter og 
presisjonsinstrumenter

52.48.15 Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr
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52.48.2 Butikkhandel med klokker, ur og smykker samt sportsartikler, 
spill og leker

52.48.21 Butikkhandel med klokker, ur og smykker

52.48.22 Butikkhandel med sportsartikler, herunder sykler

52.48.23 Butikkhandel med spill og leker

52.48.3 Butikkhandel med varer i.e.n., unntatt matvarer

52.48.31 Butikkhandel med vaskemidler, tapeter og gulvbelegg

52.48.32 Butikkhandel med blomster, planter, såvarer og gjødsel

52.48.33 Butikkhandel med kjæledyr

52.48.34 Butikkhandel med suvenirer

52.48.35 Butikkhandel med brennolje, gass på flasker, kull og ved til 
husholdningsbruk

52.48.36 Butikkhandel med frimerker og mynter

52.48.37 Butikkhandel med kunstartikler

52.48.38 Butikkhandel med andre varer i.e.n., unntatt matvarer

Næringshovedgruppe 52.5 Butikkhandel med brukte 
varer 

Næringsgruppe 52.50 Butikkhandel med brukte 
varer

52.50.1 Butikkhandel med brukte varer

52.50.11 Butikkhandel med antikviteter

52.50.12 Butikkhandel med brukte bøker i butikk

52.50.13 Butikkhandel med andre brukte varer

Næringshovedgruppe 52.6 Detaljhandel utenom 
butikk

Næringsgruppe 52.61 Postordrehandel

52.61.1 Postordrehandel

52.61.11 Postordrehandel med tekstiler og klær

52.61.12 Postordrehandel med andre varer

52.61.13 Postordrehandel med bredt utvalg av varer
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52.61.2 Detaljhandel via Internett

52.61.20 Detaljhandel via Internett

Næringsgruppe 52.62 Torghandel

52.62.1 Torghandel

52.62.11 Torghandel med matvarer

52.62.12 Torghandel med andre varer

Næringsgruppe 52.63 Detaljhandel utenom butikk 
ellers

52.63.1 Detaljhandel utenom butikk ellers

52.63.10 Detaljhandel utenom butikk ellers

Næringshovedgruppe 52.7 Reparasjon av hus-
holdningsvarer og varer til 
personlig bruk

Næringsgruppe 52.71 Reparasjon av skotøy og 
andre lærvarer

52.71.1 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer

52.71.10 Reparasjon av skotøy og andre lærvarer

Næringsgruppe 52.72 Reparasjon av elektrisk 
husholdningsutstyr, radio og 
fjernsyn

52.72.1 Reparasjon av elektrisk husholdningsutstyr, radio og 
fjernsyn

52.72.11 Reparasjon av radio, fjernsyn, annet lydutstyr og 
videoutstyr

52.72.12 Reparasjon av annet elektrisk husholdningsutstyr

Næringsgruppe 52.73 Reparasjon av ur og gull- og 
sølvvarer

52.73.1 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer

52.73.10 Reparasjon av ur og gull- og sølvvarer

Næringsgruppe 52.74 Reparasjon av husholdnings-
varer og varer til personlig 
bruk ellers

52.74.1 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 
ellers

52.74.11 Reparasjon av klær og tekstiler

52.74.12 Reparasjon av sykler

52.74.13 Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk 
i.e.n.
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NÆRINGSHOVED- HOTELL- OG RESTAU-
RANTVIRKSOMHET

NÆRING 55 HOTELL- OG RESTAU-
RANTVIRKSOMHET

Næringshovedgruppe 55.1 Hotellvirksomhet

Næringsgruppe 55.10 Hotellvirksomhet

55.10.1 Hotellvirksomhet

55.10.10 Hotellvirksomhet

Næringshovedgruppe 55.2 Annen overnatting

Næringsgruppe 55.21 Drift av vandrerhjem og 
turisthytter

55.21.1 Drift av vandrerhjem og turisthytter

55.21.10 Drift av vandrerhjem og turisthytter

Næringsgruppe 55.22 Drift av campingplasser

55.22.1 Drift av campingplasser

55.22.10 Drift av campingplasser

Næringsgruppe 55.23 Overnatting ellers

55.23.1 Overnatting ellers

55.23.11 Feriekolonier for barn

55.23.12 Feriesentre

55.23.13 Utleie av møblerte boliger til korttidsopphold

55.23.14 Sovevogner og overnattingstjenester i andre transportmidler

55.23.15 Overnatting i.e.n.
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Næringshovedgruppe 55.3 Restaurantvirksomhet

Næringsgruppe 55.30 Restaurantvirksomhet

55.30.1 Restaurantvirksomhet

55.30.11 Servering i restauranter med full betjening

55.30.12 Servering i jernbanespisevogner og på skip

55.30.13 Servering i selvbetjeningsrestauranter

55.30.14 Annen restaurantvirksomhet

Næringshovedgruppe 55.4 Drift av barer

Næringsgruppe 55.40 Drift av barer

55.40.1 Drift av barer

55.40.10 Drift av barer

Næringshovedgruppe 55.5 Kantine- og catering-
virksomhet

Næringsgruppe 55.51 Kantiner drevet som 
selvstendig virksomhet

55.51.1 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet

55.51.10 Kantiner drevet som selvstendig virksomhet

Næringsgruppe 55.52 Cateringvirksomhet

55.52.1 Cateringvirksomhet

55.52.11 Cateringvirksomhet for private husholdninger

55.52.12 Cateringvirksomhet for transportforetak

55.52.13 Cateringvirksomhet for andre foretak og andre institusjoner

NÆRINGSHOVED TRANSPORT, LAGRING 
OG KOMMUNIKASJON

NÆRING 60 LANDTRANSPORT OG 
RØRTRANSPORT

Næringshovedgruppe 60.1 Jernbanetransport

Næringsgruppe 60.10 Jernbanetransport

60.10.1 Jernbanetransport av passasjerer mellom byer

60.10.11 Jernbanetransport av passasjerer mellom byer

60.10.12 Jernbanetransport av passasjerer og kjøretøyer mellom byer

OMRÅDE I
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60.10.2 Godstransport med jernbane mellom byer, i byer og 
forsteder

60.10.21 Transport av fryste eller kjølte varer med jernbane, mellom 
byer, i byer og forsteder

60.10.22 Transport av oljeprodukter med jernbane, mellom byer, i 
byer og forsteder

60.10.23 Jernbanetransport av annen væske eller gass i bulk, mellom 
byer, i byer og forsteder

60.10.24 Transport av containergods med jernbane, mellom byer, i 
byer og forsteder

60.10.25 Transport av post med jernbane, mellom byer, i byer og 
forsteder

60.10.26 Jernbanetransport av tørrlast i bulk, mellom byer, i byer og 
forsteder

60.10.27 Transport av annet gods med jernbane, mellom byer, i byer 
og forsteder

60.10.3 Jernbanebuksering

60.10.30 Jernbanebuksering

Næringshovedgruppe 60.2 Annen landtransport

Næringsgruppe 60.21 Transport med rutebil, 
sporvei og forstadsbane

60.21.1 Jernbanetransport av passasjerer i byer og forsteder

60.21.10 Jernbanetransport av passasjerer i byer og forsteder

60.21.2 Landtransport med flere ulike transportmidler

60.21.20 Landtransport med flere ulike transportmidler

60.21.3 Rutetransport av passasjerer i byer og forsteder, unntatt med 
jernbane

60.21.31 Rutetransport i byer og forsteder, unntatt med jernbane

60.21.32 Særlig transport i byer og forsteder, unntatt med jernbane

60.21.4 Passasjertransport mellom byer, unntatt med jernbane

60.21.41 Rutetransport mellom byer, unntatt med jernbane

60.21.42 Særlig transport mellom byer, unntatt med jernbane

60.21.5 Passasjertransport med kabelbaner, svevebaner, skiheiser og 
annen rutetransport av passasjerer

60.21.51 Passasjertransport med kabelbaner, svevebaner og skiheiser

60.21.52 Rutetransport av passasjerer i.e.n.
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Næringsgruppe 60.22 Drosjebiltransport og utleie 
av personbiler med fører

60.22.1 Drosjebiltransport og utleie av personbiler med fører

60.22.11 Drosjebiltransport

60.22.12 Utleie av personbiler med fører

Næringsgruppe 60.23 Landtransport med 
passasjerer ellers

60.23.1 Veitransport med passasjerer ellers

60.23.11 Utleie av buss og turvogn med fører

60.23.12 Sightseeingbuss

60.23.13 Passasjertransport med kjøretøyer trukket av dyr

60.23.14 Veitransport med passasjerer utenfor rute i.e.n.

Næringsgruppe 60.24 Godstransport på vei

60.24.1 Godstransport på vei med spesialkjøretøyer

60.24.11 Transport med kjøretøyer for fryste eller kjølte varer

60.24.12 Transport med kjøretøyer for oljeprodukter

60.24.13 Transport med kjøretøyer for andre væsker eller gasser i 
bulk

60.24.14 Transport med kjøretøy for containergods

60.24.15 Transport med kjøretøyer for møbeltransport

60.24.16 Transport med kjøretøyer for tørrgods i bulk

60.24.17 Transport med spesialkjøretøyer i.e.n.

60.24.2 Godstransport på vei, unntatt spesialkjøretøyer

60.24.21 Transport av post på vei

60.24.22 Transport av annet gods på vei

60.24.3 Utleie av nyttekjøretøyer til godstransport, med fører

60.24.30 Utleie av nyttekjøretøyer til godstransport, med fører
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Næringshovedgruppe 60.3 Rørtransport

Næringsgruppe 60.30 Rørtransport

60.30.1 Rørtransport

60.30.11 Transport av råolje eller raffinert olje og oljeprodukter via 
rørledninger

60.30.12 Transport av naturgass via rørledninger

60.30.13 Transport av annet gods via rørledninger

NÆRING 61 SJØTRANSPORT

Næringshovedgruppe 61.1 Sjøfart og kysttrafikk

Næringsgruppe 61.10 Sjøfart og kysttrafikk

61.10.1 Sjø- og kysttransport av passasjerer

61.10.11 Sjø- og kysttransport av passasjerer med ferge

61.10.12 Annen sjø- og kysttransport av passasjerer

61.10.2 Sjø- og kysttransport av gods

61.10.21 Sjø- og kysttransport av fryste eller kjølte varer

61.10.22 Sjø- og kysttransport av råolje

61.10.23 Sjø- og kysttransport av annen væske eller gass i bulk

61.10.24 Sjø- og kysttransport av containergods

61.10.25 Sjø- og kysttransport av post

61.10.26 Sjø- og kysttransport av tørrgods i bulk

61.10.27 Sjø- og kysttransport av annet gods

61.10.3 Utleie av sjøgående fartøy med besetning; buksering

61.10.31 Utleie av sjøgående fartøy med besetning

61.10.32 Buksering til sjøs og i kystfarvann
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Næringshovedgruppe 61.2 Transport på elver og 
innsjøer

Næringsgruppe 61.20 Transport på elver og 
innsjøer

61.20.1 Passasjertransport med fartøy på innlands vannveier

61.20.11 Passasjertransport med ferge på innlands vannveier

61.20.12 Annen passasjertransport på innlands vannveier

61.20.2 Godstransport med fartøy på innlands vannveier

61.20.21 Transport av fryste eller kjølte varer på innlands vannveier

61.20.22 Transport av råolje på innlands vannveier

61.20.23 Transport av annen væske eller gass i bulk på innlands 
vannveier

61.20.24 Transport av containergods på innlands vannveier

61.20.25 Transport av annet gods på innlands vannveier

61.20.3 Utleie av ikke-sjøgående fartøy med besetning; buksering

61.20.31 Utleie av ikke-sjøgående fartøy med besetning

61.20.32 Buksering på innlands vannveier

NÆRING 62 LUFTTRANSPORT

Næringshovedgruppe 62.1 Ruteflyging

Næringsgruppe 62.10 Ruteflyging

62.10.1 Ruteflyging med passasjerer

62.10.10 Ruteflyging med passasjerer

62.10.2 Godstransport med rutefly

62.10.21 Posttransport med rutefly

62.10.22 Transport av containergods med rutefly

62.10.23 Transport av annet gods med rutefly

Næringshovedgruppe 62.2 Annen flyging

Næringsgruppe 62.20 Annen flyging

62.20.1 Ikke-regelbundet flyging med passasjerer

62.20.10 Ikke-regelbundet flyging med passasjerer
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62.20.2 Ikke-regelbundet godstransport med fly

62.20.20 Ikke-regelbundet godstransport med fly

62.20.3 Utleie av luftfartøy med besetning

62.20.30 Utleie av luftfartøy med besetning

Næringshovedgruppe 62.3 Romfart

Næringsgruppe 62.30 Romfart

62.30.1 Romfart

62.30.10 Romfart

NÆRING 63 TJENESTER TILKNYTTET 
TRANSPORT OG REISE-
BYRÅVIRKSOMHET

Næringshovedgruppe 63.1 Lasting, lossing og lagring

Næringsgruppe 63.11 Lasting og lossing

63.11.1 Lasting og lossing

63.11.11 Lasting og lossing av containere

63.11.12 Annen lasting og lossing

Næringsgruppe 63.12 Lagring

63.12.1 Lagring

63.12.11 Lagring av fryste eller kjølte varer

63.12.12 Lagring av væsker eller gasser

63.12.13 Lagring av korn

63.12.14 Annen lagring

Næringshovedgruppe 63.2 Andre tjenester tilknyttet 
transport

Næringsgruppe 63.21 Andre tjenester tilknyttet 
landtransport

63.21.1 Tjenester tilknyttet jernbanetransport

63.21.10 Tjenester tilknyttet jernbanetransport
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63.21.2 Andre tjenester tilknyttet veitransport

63.21.21 Busstasjoner

63.21.22 Drift av veier

63.21.23 Drift av broer og tunneler

63.21.24 Parkeringsanlegg

63.21.25 Tjenester tilknyttet veitransport i.e.n.

Næringsgruppe 63.22 Andre tjenester tilknyttet 
sjøtransport

63.22.1 Andre tjenester tilknyttet sjøtransport

63.22.11 Tjenester tilknyttet havner og vannveier, unntatt lasting og 
lossing

63.22.12 Losvirksomhet

63.22.13 Anløp

63.22.14 Navigasjonsassistanse

63.22.15 Berging og flottbringing

63.22.16 Tjenester tilknyttet sjøtransport i.e.n.

Næringsgruppe 63.23 Andre tjenester tilknyttet 
lufttransport

63.23.1 Andre tjenester tilknyttet lufttransport

63.23.11 Lufthavntjenester, unntatt lasting og lossing

63.23.12 Lufttrafikktjenester

63.23.13 Tjenester tilknyttet lufttransport i.e.n.

Næringshovedgruppe 63.3 Reisebyrå-, turistkontor- og 
reisearrangørvirksomhet 
i.e.n.

Næringsgruppe 63.30 Reisebyrå-, turistkontor- og 
reisearrangørvirksomhet 
i.e.n.

63.30.1 Reisebyrå-, turistkontor- og reisearrangørvirksomhet i.e.n.

63.30.11 Organisering av pakketurer

63.30.12 Salg av reisebilletter, innkvartering og pakketurer på 
oppdrag

63.30.13 Turistinformasjonsvirksomhet

63.30.14 Turistguidevirksomhet
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Næringshovedgruppe 63.4 Annen transportformidling

Næringsgruppe 63.40 Annen transportformidling

63.40.1 Godstransportbyråer

63.40.11 Skipsmeglervirksomhet

63.40.12 Annen transportformidling

63.40.2 Andre tjenester tilknyttet transport

63.40.20 Andre tjenester tilknyttet transport

NÆRING 64 POST OG TELEKOMMUNI-
KASJONER

Næringshovedgruppe 64.1 Post og distribusjons-
virksomhet

Næringsgruppe 64.11 Posttjenester

64.11.1 Posttjenester

64.11.11 Avispostsendinger

64.11.12 Brevpostsendinger

64.11.13 Pakkepostsendinger

64.11.14 Postkontorvirksomhet

64.11.15 Posttjenester ellers

Næringsgruppe 64.12 Budtjenester unntatt 
posttjenester

64.12.1 Budtjenester unntatt posttjenester

64.12.11 Budtjenester ved hjelp av flere transportmidler

64.12.12 Budtjenester ellers

Næringshovedgruppe 64.2 Telekommunikasjoner

Næringsgruppe 64.20 Telekommunikasjoner

64.20.1 Telefontjenester

64.20.11 Offentlige lokaltelefontjenester

64.20.12 Offentlige fjerntelefontjenester

64.20.13 Mobiltelefontjenester

64.20.14 Teleks, telefaks

64.20.15 Lukkede brukernett

64.20.16 Dataoverføringstjenester

64.20.18 Tjenester for Internett-tilgang
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64.20.2 Telekommunikasjoner ellers

64.20.21 Fjernsynsoverføringer

64.20.22 Radiooverføringer

64.20.23 Satellittoverføringstjenester

64.20.28 Telekommunikasjoner ellers

64.20.3 Kringkastingsoverføringskabler

64.20.30 Kringkastingsoverføringskabler

NÆRINGSHOVED- FINANSIELL TJENES-
TEYTING OG FOR-
SIKRING

NÆRING 65 FINANSIELL TJENES-
TEYTING, UNNTATT FOR-
SIKRING OG PENSJONS-
KASSER

Næringshovedgruppe 65.1 Bankvirksomhet

Næringsgruppe 65.11 Sentralbankvirksomhet

65.11.1 Sentralbankvirksomhet

65.11.10 Sentralbankvirksomhet

Næringsgruppe 65.12 Bankvirksomhet ellers

65.12.1 Bankvirksomhet ellers

65.12.10 Bankvirksomhet ellers

Næringshovedgruppe 65.2 Annen finansiell tjenes-
teyting, unntatt forsikring 
og pensjonskasser

Næringsgruppe 65.21 Fianansiell leasing

65.21.1 Finansiell leasing

65.21.10 Finansiell leasing

Næringsgruppe 65.22 Annen kredittgiving

65.22.1 Annen kredittgiving

65.22.10 Annen kredittgiving

OMRÅDE J
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Næringsgruppe 65.23 Annen finansierings-
virksomhet i.e.n., unntatt 
forsikring og pensjonskasser

65.23.1 Annen finansieringsvirksomhet i.e.n., unntatt forsikring og 
pensjonskasser

65.23.10 Annen finansieringsvirksomhet i.e.n., unntatt forsikring og 
pensjonskasser

NÆRING 66 FORSIKRING OG PEN-
SJONSKASSER, UNNTATT 
T RY G D E O R D N I N G E R 
UNDERLAGT OFFENTLIG 
FORVALTNING

Næringshovedgruppe 66.0 Forsikring og pensjonsfond, 
unntatt trygdeordninger 
underlagt offentllig for-
valtning

Næringsgruppe 66.01 Livsforsikring

66.01.1 Livsforsikring

66.01.11 Livsforsikring

66.01.12 Gjenforsikring i forbindelse med livsforsikring

Næringsgruppe 66.02 Pensjonskasser

66.02.1 Pensjonskasser

66.02.11 Pensjonskasser

66.02.12 Gjenforsikring i forbindelse med pensjonskasser

Næringsgruppe 66.03 Skadeforsikring

66.03.1 Ulykkes- og sykeforsikring

66.03.11 Ulykkesforsikring

66.03.12 Sykeforsikring

66.03.13 Permanent sykeforsikring

66.03.2 Motorvognforsikring

66.03.21 Motorvognforsikring, ansvarsforsikring

66.03.22 Motorvognforsikring, andre klasser

66.03.3 Transport- og fraktforsikring

66.03.31 Sjø-, luftfarts- og transportforsikring

66.03.32 Fraktforsikring

66.03.4 Brannforsikring og annen eiendomsforsikring

66.03.40 Brannforsikring og annen eiendomsforsikring

66.03.5 Alminnelig ansvarsforsikring

66.03.50 Alminnelig ansvarsforsikring
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66.03.6 Kreditt- og kausjonsforsikring

66.03.60 Kreditt- og kausjonsforsikring

66.03.7 Assistanse- og rettshjelpforsikring og forsikring mot 
økonomisk tap

66.03.71 Assistanseforsikring

66.03.72 Rettshjelpforsikring

66.03.73 Annen forsikring mot økonomisk tap

66.03.8 Annen skadeforsikring

66.03.80 Annen skadeforsikring

66.03.9 Gjenforsikring i forbindelse med skadeforsikring

66.03.90 Gjenforsikring i forbindelse med skadeforsikring

NÆRING 67 HJELPEVIRKSOMHET 
FOR FINANSIELL TJENES-
TEYTING

Næringshovedgruppe 67.1 Hjelpevirksomhet for 
finansiell tjenesteyting, 
unntatt forsikring og 
pensjonskasser

Næringsgruppe 67.11 Administrasjon av 
finansmarkeder

67.11.1 Administrasjon av finansmarkeder

67.11.10 Administrasjon av finansmarkeder

Næringsgruppe 67.12 Fonds- og aksjemekling og 
fondsforvaltning

67.12.1 Fonds- og aksjemekling og fondsforvaltning

67.12.10 Fonds- og aksjemekling og fondsforvaltning

Næringsgruppe 67.13 Hjelpevirksomhet for 
finansiell tjenesteyting i.e.n.

67.13.1 Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting i.e.n.

67.13.10 Hjelpevirksomhet for finansiell tjenesteyting i.e.n.
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Næringshovedgruppe 67.2 Hjelpevirksomhet for for-
sikring og pensjonskasser

Næringsgruppe 67.20 Hjelpevirksomhet for for-
sikring og pensjonskasser

67.20.1 Hjelpevirksomhet for forsikring og pensjonskasser

67.20.10 Hjelpevirksomhet for forsikring og pensjonskasser

67.20.2 Forsikringsmegling

67.20.20 Forsikringsmegling

NÆRINGSHOVED EIENDOMSDRIFT, UT-
LEIEVIRKSOMHET OG 
FORRETNINGSMESSIG 
TJENESTEYTING

NÆRING 70 OMSETNING OG DRIFT 
AV FAST EIENDOM

Næringshovedgruppe 70.1 Omsetning og drift av egen 
fast eiendom

Næringsgruppe 70.11 Utvikling og salg av egen fast 
eiendom

70.11.1 Utvikling og salg av egen fast eiendom

70.11.11 Utvikling og salg av fast eiendom til boligformål

70.11.12 Utvikling og salg av fast eiendom til forretningsformål

Næringsgruppe 70.12 Kjøp og salg av egen fast 
eiendom

70.12.1 Kjøp og salg av egen fast eiendom

70.12.11 Kjøp eller salg av grunn og bygninger til boligformål

70.12.12 Kjøp eller salg av ubebygget grunn til boligformål

70.12.13 Kjøp eller salg av bygninger eller grunn til 
forretningsformål

70.12.14 Kjøp eller salg av ubebygget grunn til forretningsformål

OMRÅDE K
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Næringshovedgruppe 70.2 Utleie av egen fast eiendom

Næringsgruppe 70.20 Utleie av egen fast eiendom

70.20.1 Utleie av egen fast eiendom

70.20.11 Utleie eller leasing av egen fast eiendom til boligformål

70.20.12 Utleie eller leasing av egen fast eiendom til 
forretningsformål

Næringshovedgruppe 70.3 Omsetning eller drift av 
fast eiendom på oppdrag

Næringsgruppe 70.31 Omsetning eller drift av fast 
eiendom på oppdrag

70.31.1 Omsetning eller drift av fast eiendom på oppdrag

70.31.11 Salg av bygninger og grunn til boligformål på oppdrag

70.31.12 Salg av ubebygget grunn til boligformål på oppdrag

70.31.13 Salg av bygninger eller grunn til forretningsformål på 
oppdrag

70.31.14 Salg av ubebygget grunn til forretningsformål på oppdrag

70.31.15 Vurdering av fast eiendom på oppdrag

Næringsgruppe 70.32 Eiendomsforvaltning

70.32.1 Eiendomsforvaltning

70.32.11 Forvaltning av eiendommer til boligformål

70.32.12 Forvaltning av eiendommer til forretningsformål

70.32.13 Eiendomsforvaltning på oppdrag («facility management») 
og vaktmestertjenester
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NÆRING 71 UTLEIE AV MASKINER 
OG UTSTYR UTEN 
PERSONELL. UTLEIE AV 
HUSHOLDNINGSVARER 
OG VARER TIL PER-
SONLIG BRUK

Næringshovedgruppe 71.1 Bilutleie

Næringsgruppe 71.10 Bilutleie

71.10.1 Leasing eller utleie av personbiler og varebiler opp til 
3 500 kg, uten fører

71.10.10 Leasing eller utleie av personbiler og varebiler opp til 
3 500 kg, uten fører

Næringshovedgruppe 71.2 Utleie av annet trans-
portmateriell

Næringsgruppe 71.21 Utleie av annet landtrans-
portmateriell

71.21.1 Leasing eller utleie av annet landtransportmateriell uten 
fører

71.21.11 Leasing eller utleie av kjøretøyer for godstransport, uten 
fører

71.21.12 Leasing eller utleie av jernbanekjøretøyer

71.21.13 Leasing eller utleie av containere

71.21.14 Leasing eller utleie av motorsykler, campingtilhengere og 
campingbiler

71.21.15 Leasing eller utleie av annet landtransportmateriell uten 
fører

Næringsgruppe 71.22 Utleie av sjøtranspor-
tmateriell

71.22.1 Leasing eller utleie av fartøyer uten besetning

71.22.10 Leasing eller utleie av fartøyer uten besetning

Næringsgruppe 71.23 Utleie av lufttransport-
materiell

71.23.1 Leasing eller utleie av luftfartøyer uten besetning

71.23.10 Leasing eller utleie av luftfartøyer uten besetning
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Næringsgruppe 71.23  Utleie av lufttransport-
materiell

71.23.1 Leasing eller utleie av luftfartøyer uten besetning

71.23.10 Leasing eller utleie av luftfartøyer uten besetning

Næringshovedgruppe 71.3 Utleie av andre maskiner og 
annet utstyr

Næringsgruppe 71.31 Utleie av landbruksmaskiner

71.31.1 Leasing og utleie av landbruksmaskiner uten fører

71.31.10 Leasing og utleie av landbruksmaskiner uten fører

Næringsgruppe 71.32 Utleie av bygge- og 
anleggsmaskiner

71.32.1 Leasing eller utleie av bygge- og anleggsmaskiner uten 
fører

71.32.10 Leasing eller utleie av bygge- og anleggsmaskiner uten 
fører

Næringsgruppe 71.33 Utleie av kontor- og 
datamaskiner

71.33.1 Leasing eller utleie av kontor- og datamaskiner uten 
personell

71.33.11 Leasing eller utleie av kontormaskiner (unntatt datamaskiner) 
uten personell

71.33.12 Leasing eller utleie av datamaskiner uten personell

Næringsgruppe 71.34 Utleie av maskiner og utstyr 
i.e.n.

71.34.1 Leasing eller utleie av andre maskiner og annet utstyr uten 
personell

71.34.10 Leasing eller utleie av andre maskiner og annet utstyr uten 
personell
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Næringshovedgruppe 71.4 Utleie av husholdningsvarer 
og varer til personlig bruk 
i.e.n.

Næringsgruppe 71.40 Utleie av husholdningsvarer 
og varer til personlig bruk 
i.e.n.

71.40.1 Leasing og utleie av husholdningsvarer og varer til personlig 
bruk

71.40.11 Leasing eller utleie av fjernsyn, radioer, videomaskiner og 
tilleggsutstyr

71.40.12 Leasing eller utleie av videobånd og DVD-er

71.40.13 Leasing eller utleie av møbler og andre husholdningsartikler

71.40.14 Leasing eller utleie av fritidsutstyr

71.40.15 Leasing eller utleie av musikkinstrumenter

71.40.16 Leasing eller utleie av husholdningsvarer og varer til 
personlig bruk i.e.n.

NÆRING 72 DATABEHANDLINGSVIR
KSOMHET

Næringshovedgruppe 72.1 K o n s u l e n t v i r k s o m h e t 
tilknyttet maskinvare

Næringsgruppe 72.10 K o n s u l e n t v i r k s o m h e t 
tilknyttet maskinvare

72.10.1 Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare

72.10.10 Konsulentvirksomhet tilknyttet maskinvare

Næringshovedgruppe 72.2 K o n s u l e n t v i r k s o m h e t 
tilknyttet system- og 
programvare

Næringsgruppe 72.21 Utvikling av standard 
programvare

72.21.1 Programvarepakker

72.21.11 Systemer og brukerverktøy

72.21.12 Utvikling av brukerprogrammer

72.21.2 Medier som inneholder data til bruk i automatiske 
databehandlingssystemer

72.21.20 Medier som inneholder data til bruk i automatiske 
databehandlingssystemer

8524[.31 + .4 + .6 + .91]
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Næringsgruppe 72.22 K o n s u l e n t v i r k s o m h e t-
tilknyttet system- og 
programvare ellers

72.22.1 Konsulentvirksomhet tilknyttet system- og programvare 
ellers

72.22.11 Utvikling av systemanalyser

72.22.12 Kundetilpasning av brukerprogramvare

72.22.13 Systemanalyse og -programmering

72.22.14 Systemvedlikehold

72.22.15 Annen ekspertbistand i forbindelse med programvare

Næringshovedgruppe 72.3 Databehandling

Næringsgruppe 72.30 Databehandling

72.30.1 Drift av datautstyr

72.30.10 Drift av datautstyr

72.30.2 Databehandling

72.30.21 Behandling og tabulering av data

72.30.22 Datainnlegging

72.30.23 Servertjenester

72.30.24 Annen databehandling

72.30.3 Salg av annonseplass på Internett av webhotell

72.30.30 Salg av annonseplass på Internett av webhotell

Næringshovedgruppe 72.4 Drift av databaser

Næringsgruppe 72.40 Drift av databaser, 
publisering på Internett

72.40.1 Drift av databaser

72.40.11 Publisering på Internett

72.40.12 Søketjenester på Internett

72.40.13 Andre databasetjenester

72.40.2 Salg av annonser på Internett i.e.n.

72.40.20 Salg av annonser på Internett i.e.n.



2.10.2003 Nr. 49/499EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Næringshovedgruppe 72.5 Vedlikehold og reparasjon 
av kontor-maskiner og 
datamaskiner

Næringsgruppe 72.50 Vedlikehold og reparasjon 
av kontormaskiner og data-
maskiner

72.50.1 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner og 
datamaskiner

72.50.11 Vedlikehold og reparasjon av kontormaskiner

72.50.12 Vedlikehold og reparasjon av datamaskiner

Næringshovedgruppe 72.6 Annen databehandlingsvirk
somhet

Næringsgruppe 72.60 Annen databehandlingsvirkso
mhet

72.60.1 Annen databehandlingsvirksomhet

72.60.10 Annen databehandlingsvirksomhet

NÆRING 73 FORSKNING OG UT-
VIKLINGSARBEID

Næringshovedgruppe 73.1 Forskning og utviklings-
arbeid innen naturvitenskap 
og teknikk

Næringsgruppe 73.10 Forskning og utviklingsarbeid 
innen naturvitenskap og 
teknikk

73.10.1 Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og 
teknikk

73.10.11 Forskning og utviklingsarbeid innen fysikk

73.10.12 Forskning og utviklingsarbeid innen kjemi og biologi

73.10.13 Forskning og utviklingsarbeid innen teknikk og teknologi

73.10.14 Forskning og utviklingsarbeid innen landbruk

73.10.15 Forskning og utviklingsarbeid innen medisin og farmasi

73.10.16 Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap ellers
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Næringshovedgruppe 73.2 Forskning og utviklings-
arbeid innen samfunns-
vitenskap og humanistiske 
fag

Næringsgruppe 73.20 Forskning og utviklingsarbeid 
innen samfunnsforskning og 
humanistiske fag

73.20.1 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsforskning og 
humanistiske fag

73.20.11 Forskning og utviklingsarbeid innen kulturvitenskap, 
sosiologi og psykologi

73.20.12 Forskning og utviklingsarbeid innen økonomi

73.20.13 Forskning og utviklingsarbeid innen rettsvitenskap

73.20.14 Forskning og utviklingsarbeid innen lingvistikk og språk

73.20.15 Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsforskning og 
humanistiske fag ellers

NÆRING 74 ANNEN FORRETNINGS-
MESSIG TJENESTEYTING

Næringshovedgruppe 74.1 Juridisk, administrativ 
og organisasjonsteknisk 
tjenesteyting og revisjon

Næringsgruppe 74.11 Juridisk tjenesteyting

74.11.1 Juridisk tjenesteyting

74.11.11 Juridisk rådgivning og representasjon på det strafferettslige 
område

74.11.12 Juridisk rådgivning og representasjon på andre juridiske 
områder

74.11.13 Juridisk rådgivning og representasjon i domstolslignende 
nemnder og styrer

74.11.14 Rådgivningsvirksomhet i forbindelse med patenter og 
opphavsrett

74.11.15 Annen utarbeiding og bekreftelse av rettsdokumenter

74.11.16 Auksjonstjenester

74.11.17 Annen juridisk bistand



2.10.2003 Nr. 49/501EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Næringsgruppe 74.12 Regnskap, revisjon og 
skatterådgivning

74.12.1 Regnskaps- og revisjonsvirksomhet

74.12.11 Revisjon

74.12.12 Regnskapsanalyse

74.12.13 Utarbeiding av regnskaper

74.12.14 Annen virksomhet innen regnskapsføring

74.12.2 Regnskapsføring, unntatt selvangivelser

74.12.20 Regnskapsføring, unntatt selvangivelser

74.12.3 Skatterådgivning

74.12.30 Skatterådgivning

Næringsgruppe 74.13 Markeds- og opinionsunder-
søkelser

74.13.1 Markeds- og opinionsundersøkelser

74.13.11 Markedsundersøkelser og lignende virksomhet

74.13.12 Opinionsundersøkelser

Næringsgruppe 74.14 Bedriftsrådgivning

74.14.1 Bedriftsrådgivning

74.14.11 Alminnelig bedriftsrådgivning

74.14.12 Rådgivning innen finansielle saker (unntatt selskapsrett)

74.14.13 Rådgivning innen markedsføring

74.14.14 Rådgivning innen personalspørsmål

74.14.15 Rådgivning innen produksjon

74.14.16 Reklamevirksomhet

74.14.17 Annen bedriftsrådgivning

74.14.2 Annen bedriftsrådgivning

74.14.21 Prosjektstyring, unntatt innen bygg- og anleggsvirksomhet

74.14.22 Bedriftstjenester ellers

Næringsgruppe 74.15 Ikke-finansielle holding-
selskaper

74.15.1 Ikke-finansielle holdingselskaper

74.15.10 Ikke-finansielle holdingselskaper
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Næringshovedgruppe 74.2 Arkitektvirksomhet og 
teknisk konsulentvirksom-
het

Næringsgruppe 74.20 Arkitektvirksomhet og teknisk 
konsulentvirksomhet

74.20.1 Plantegninger, andre tegninger og utkast for arkitektoniske, 
tekniske, industrielle, kommersielle, topografiske eller 
lignende formål

74.20.10 Plantegninger, andre tegninger og utkast for arkitektoniske, 
tekniske, industrielle, kommersielle, topografiske eller 
lignende formål

4906

74.20.2 Arkitektvirksomhet

74.20.21 Arkitektrådgivning og forprosjektering

74.20.22 Arkitektprosjektering

74.20.23 Annen arkitektvirksomhet

74.20.3 Teknisk virksomhet

74.20.31 Teknisk konsulentvirksomhet

74.20.32 Teknisk tegning av fundamenter og bygninger

74.20.33 Teknisk tegning av mekaniske og tekniske installasjoner i 
bygninger

74.20.34 Teknisk tegning av byggverk

74.20.35 Teknisk tegning i forbindelse med industriell prosess og 
industriproduksjon

74.20.36 Teknisk tegning i.e.n.

74.20.37 Annen teknisk virksomhet

74.20.4 Integrert teknisk virksomhet tilknyttet nøkkelferdige 
prosjekter

74.20.40 Integrert teknisk virksomhet tilknyttet nøkkelferdige 
prosjekter

74.20.5 Byplanlegging og landskapsarkitektvirksomhet

74.20.51 Byplanlegging

74.20.52 Landskapsarkitektvirksomhet

74.20.6 Prosjektstyring i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider

74.20.60 Prosjektstyring i forbindelse med bygge- og anleggsarbeider

74.20.7 Vitenskapelig og teknisk konsulentvirksomhet tilknyttet 
ingeniørarbeider

74.20.71 Geologiske, geofysiske og andre vitenskapelige 
undersøkelser

74.20.72 Underjordiske målinger

74.20.73 Landmåling

74.20.74 Framstilling av kart

74.20.75 Annen teknisk konsulentvirksomhet enn konsulentvirksomhet 
for ingeniørarbeider
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Næringshovedgruppe 74.3 Teknisk prøving og analyse

Næringsgruppe 74.30 Teknisk prøving og analyse

74.30.1 Teknisk prøving og analyse

74.30.11 Undersøkelser og analyser for å bestemme sammensetning 
og renhet

74.30.12 Undersøkelser og analyser av fysiske egenskaper

74.30.13 Undersøkelser og analyser av integrerte mekaniske og 
elektriske anlegg

74.30.14 Teknisk kontroll av motorvogner

74.30.15 Annen teknisk kontroll

74.30.16 Annen teknisk testing og analyse 

Næringshovedgruppe 74.4 Annonse- og reklame-
virksomhet

Næringsgruppe 74.40 Annonse- og reklame-
virksomhet

74.40.1 Annonse- og reklamevirksomhet

74.40.11 Salg av annonseplass eller –tid 

74.40.12 Planlegging, utforming og plassering av reklame

74.40.13 Annen annonse- og reklamevirksomhet

74.40.2 Salg av annonseplass eller -tid i.e.n.

74.40.20 Salg av annonseplass eller -tid i.e.n.

Næringshovedgruppe 74.5 Formidling og utleie av 
arbeidskraft

Næringsgruppe 74.50 Formidling og utleie av 
arbeidskraft

74.50.1 Formidling av arbeidskraft

74.50.11 Rekruttering av overordnet personale

74.50.12 Formidling av kontorpersonale og annet personale

74.50.2 Utleie av arbeidskraft

74.50.21 Utleie av kontorpersonale

74.50.22 Utleie av hushjelppersonale

74.50.23 Utleie av industriarbeidere

74.50.24 Utleie av pleiepersonale

74.50.25 Utleie av annet personale
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Næringshovedgruppe 74.6 Etterforskning og vakt-
tjenester

Næringsgruppe 74.60 Etterforskning og vakt-
tjenester

74.60.1 Etterforskning og vakttjenester

74.60.11 Etterforskning

74.60.12 Sikkerhetsrådgivning

74.60.13 Alarmovervåking

74.60.14 Pansertransport

74.60.15 Vakttjenester

74.60.16 Andre vakttjenester

Næringshovedgruppe 74.7 Rengjøringsvirksomhet

Næringsgruppe 74.70 Rengjøringsvirksomhet

74.70.1 Rengjøringsvirksomhet

74.70.11 Desinfeksjon og skadedyrbekjempelse

74.70.12 Vinduspussing

74.70.13 Alminnelig rengjøringsvirksomhet

74.70.14 Spesialrengjøring

74.70.15 Rengjøring av fyringsanlegg og piper

74.70.16 Annen rengjøring

Næringshovedgruppe 74.8 F o r r e t n i n g s m e s s i g 
tjenesteyting i.e.n.

Næringsgruppe 74.81 Fotografvirksomhet

74.81.1 Fotografiske plater og fotografisk film, unntatt 
kinematografisk film, eksponert

74.81.11 Fotografiske plater og fotografisk film, eksponert, men ikke 
framkalt

3704

74.81.12 Fotografiske plater og fotografisk film, eksponert og framkalt, 
unntatt kinematografisk film, for offset-reproduksjon

3705.1

74.81.13 Mikrofilmer, eksponerte og framkalte 3705.2

74.81.14 Fotografiske plater og fotografisk film ellers, unntatt 
kinematografisk film, eksponert og framkalt

3705.9
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74.81.2 Portrettfotografering og lignende virksomhet

74.81.22 Portrettfotografering

74.81.23 Reklamefotografering og lignende virksomhet

74.81.24 Situasjonsfotografering

74.81.25 Luftfotografering

74.81.26 Andre spesialoppgaver innen fotografering

74.81.3 Framkalling og annen fotografvirksomhet

74.81.31 Filmframkalling

74.81.32 Filmproduksjon, unntatt for kino og fjernsyn

74.81.33 Restaurering, kopiering og retusjering av fotografier

74.81.34 Fotografvirksomhet i.e.n.

Næringsgruppe 74.82 Pakkevirksomhet

74.82.1 Pakkevirksomhet

74.82.10 Pakkevirksomhet

Næringsgruppe 74.85 Kontorservice og over-
settingsvirksomhet

74.85.1 Kontorarbeid og kontorservice

74.85.11 Sentralbordvirksomhet

74.85.12 Kopieringsvirksomhet

74.85.13 Oversetting

74.85.14 Tolking

74.85.15 Annen kontorservice

74.85.2 Forsendelsesvirksomhet

74.85.20 Forsendelsesvirksomhet

Næringsgruppe 74.86 Callsentervirksomhet

74.86.1 Callsentertjenester

74.86.10 Callsentertjenester

Næringsgruppe 74.87 Forretningsmessig tjenes-
teyting i.e.n.

74.87.1 Forretningsmessig tjenesteyting i.e.n.

74.87.11 Kredittformidling

74.87.12 Inkassobyråer

74.87.13 Produktdesign

74.87.14 Eiendomsmeglervirksomhet i forbindelse med 
forretningseiendommer samt vurderingsvirksomhet, unntatt 
for fast eiendom

74.87.15 Organisering av utstillinger, messer og kongresser

74.87.16 Annen konsulentvirksomhet enn teknisk i.e.n.

74.87.17 Forretningsmessig tjenesteyting i.e.n.
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NÆRINGSHOVED- OFFENTLIG ADMINI-
STRASJON, FORSVAR OG 
TRYGDEORDNINGER 
UNDERLAGT OFFENT-
LIG FORVALTNING

NÆRING 75 OFFENTLIG ADMINI-
STRASJON, FORSVAR OG 
T RY G D E O R D N I N G E R 
UNDERLAGT OFFENTLIG 
FORVALTNING

Næringshovedgruppe 75.1 Offentlig administrasjon, 
unntatt utenriks- og 
sikkerhetssaker og trygde-
ordninger underlagt offent-
lig forvaltning

Næringsgruppe 75.11 Generell (overordnet) 
offentlig administrasjon og 
økonomiforvaltning

75.11.1 Generell (overordnet) offentlig administrasjon og 
økonomiforvaltning

75.11.11 Utøvende og lovgivende myndigheters tjenester

75.11.12 Finansielle og skattemessige tjenester

75.11.13 Overordnet økonomisk og sosial planlegging og statistiske 
tjenester

75.11.14 Offentlige tjenester til grunnforskning

75.11.15 Andre tjenester for offentlig administrasjon i.e.n.

Næringsgruppe 75.12 Offentlig administrasjon 
tilknyttet helsestell, sosial 
virksomhet, undervisning, 
kirke, kultur og miljøvern

75.12.1 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial 
virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern

75.12.11 Offentlig administrasjon tilknyttet undervisning

75.12.12 Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell

75.12.13 Offentlig administrasjon tilknyttet boliger og nærmiljø

75.12.14 Offentlig administrasjon på området fritid, kultur og 
religion

Næringsområde 75.13 Offentlig administrasjon 
tilknyttet næringsvirksomhet 
og arbeidsmarked

75.13.1 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og 
arbeidsmarked

75.13.11 Offentlig administrasjon tilknyttet jordbruk, skogbruk, jakt 
og fiske

75.13.12 Offentlig administrasjon tilknyttet brensel og energi

75.13.13 Offentlig administrasjon tilknyttet råstoffutvinning og 
mineralressurser, produksjon og byggevirksomhet

OMRÅDE L
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75.13.14 Offentlig administrasjon tilknyttet transport og 
kommunikasjon

75.13.15 Offentlig administrasjon tilknyttet varehandel, catering-, 
hotell- og restaurantvirksomhet

75.13.16 Offentlig administrasjon tilknyttet turisme

75.13.17 Offentlig administrasjon tilknyttet kombinerte 
utviklingsprosjekter

75.13.18 Generell offentlig administrasjon tilknyttet økonomi, handel 
og arbeidsmarked

Næringsgruppe 75.14 Hjelpetjenester for offentlig 
administrasjon

75.14.1 Hjelpetjenester for offentlig administrasjon

75.14.11 Generelle personaltjenester for offentlig administrasjon

75.14.12 Andre generelle tjenester for offentlig administrasjon i.e.n.

Næringshovedgruppe 75.2 Offentlig administrasjon 
tilknyttet utenriks- og 
sikkerhetssaker

Næringsgruppe 75.21 Utenrikssaker

75.21.1 Utenrikssaker

75.21.11 Offentlig administrasjon tilknyttet utenrikssaker, 
diplomatiske og konsulære tjenester i utlandet

75.21.12 Utviklingshjelp

75.21.13 Militærhjelp til utlandet

Næringsgruppe 75.22 Forsvar

75.22.1 Forsvar

75.22.11 Militærforsvar

75.22.12 Sivilforsvar

Næringsgruppe 75.23 Retts- og fengselsvesen

75.23.1 Retts- og fengselsvesen

75.23.11 Offentlig administrasjon tilknyttet rettsvesen og domstoler

75.23.12 Offentlig administrasjon tilknyttet fengsling og rehabilitering 
av kriminelle
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Næringsgruppe 75.24 Politi- og påtalemyndighet

75.24.1 Politi- og påtalemyndighet

75.24.11 Politibeskyttelse

75.24.12 Andre tjenester tilknyttet politi- og påtalemyndighet

Næringsgruppe 75.25 Brannvern

75.25.1 Brannvern

75.25.11 Tjenester tilknyttet brannslokking og forebygging av brann

75.25.12 Andre brannverntjenester

Næringshovedgruppe 75.3 Trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning

Næringsgruppe 75.30 Trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning

75.30.1 Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning

75.30.11 Ytelser ved sykdom, svangerskap og fødsel eller midlertidig 
uførhet

75.30.12 Pensjonsordninger for offentlig ansatte; alders- , uførhets- 
eller etterlattepensjon, unntatt for offentlig ansatte

75.30.13 Arbeidsledighetstrygd

75.30.14 Barnetrygd

NÆRINGSHOVED- UNDERVISNING

NÆRING 80 UNDERVISNING

Næringshovedgruppe 80.1 Førskole- og grunnskole-
undervisning

Næringsgruppe 80.10 Førskole- og grunnskole-
undervisning

80.10.1 Førskole- og grunnskoleundervisning

80.10.11 Førskoleundervisning

80.10.12 Annen grunnskoleundervisning

OMRÅDE M
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Næringshovedgruppe 80.2 Undervisning på videre-
gående skoles nivå

Næringsgruppe 80.21 Undervisning i allmennfag

80.21.1 Undervisning i allmennfag

80.21.11 Undervisning i allmennfaglige videregående skoler

80.21.12 Undervisning i høyere videregående skoler

Næringsgruppe 80.22 Undervisning i tekniske og 
andre yrkesrettede fag

80.22.1 Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag

80.22.11 Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag, unntatt 
for funksjonshemmede elever

80.22.12 Undervisning i tekniske og andre yrkesrettede fag for 
funksjonshemmede elever

Næringshovedgruppe 80.3 Undervisning på univer-
sitets- og høgskolenivå

Næringsgruppe 80.30 Undervisning på universitets- 
og høgskolenivå

80.30.1 Undervisning på universitets- og høgskolenivå

80.30.11 Høyere teknisk og yrkesrettet undervisning

80.30.12 Annen høyere utdanning

Næringshovedgruppe 80.4 Voksenopplæring og annen 
undervisning

Næringsgruppe 80.41 Trafikkskoleundervisning

80.41.1 Trafikkskoleundervisning

80.41.11 Kjøreskoleundervisning

80.41.12 Undervisning i fly- og skipsnavigasjon

Næringsgruppe 80.42 Voksenopplæring og annen 
undervisning i.e.n.

80.42.1 Voksenopplæring i.e.n.

80.42.10 Voksenopplæring i.e.n.

80.42.2 Annen undervisning

80.42.20 Annen undervisning
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NÆRINGSHOVED- HELSE- OG SOSIAL-
TJENESTER

NÆRING 85 HELSE- OG SOSIAL-
TJENESTER

Næringshovedgruppe 85.1 Helsetjenester

Næringsgruppe 85.11 Sykehustjenester

85.11.1 Sykehustjenester

85.11.11 Kirurgisk behandling

85.11.12 Medisinsk behandling

85.11.13 Gynekologisk og obstetrisk behandling

85.11.14 Attføringsbehandling

85.11.15 Psykiatrisk behandling

85.11.16 Andre sykehustjenester

Næringsgruppe 85.12 Legetjenester

85.12.1 Legetjenester

85.12.11 Behandling hos allmennpraktiserende leger

85.12.12 Kirurgisk og medisinsk behandling

Næringsgruppe 85.13 Tannhelsetjenester

85.13.1 Tannlegetjenester

85.13.11 Kjeveortopedisk behandling

85.13.12 Andre tannhelsetjenester

Næringsgruppe 85.14 Andre helsetjenester

85.14.1 Andre helsetjenester

85.14.11 Jordmortjenester

85.14.12 Sykepleiertjenester

85.14.13 Tjenester som ytes av fysioterapeuter og annet paramedisinsk 
personell, herunder homøopati og lignende behandling

85.14.14 Ambulansetjenester

85.14.15 Behandlingshjem, unntatt sykehus

85.14.16 Tjenester som ytes av medisinske laboratorier

85.14.17 Tjenester som ytes av blod-, sæd- og organbanker

85.14.18 Andre helsetjenester i.e.n.

OMRÅDE N
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Næringshovedgruppe 85.2 Veterinærtjenester

Næringsgruppe 85.20 Veterinærtjenester

85.20.1 Veterinærtjenester

85.20.11 Veterinærtjenester for kjæledyr

85.20.12 Andre veterinærtjenester

Næringshovedgruppe 85.3 Sosial- og omsorgstjenester

Næringsgruppe 85.31 Sosialtjenester i institusjon

85.31.1 Sosialtjenester i institusjon

85.31.11 Sosial omsorg i institusjoner for eldre

85.31.12 Sosial omsorg i institusjoner for fysisk eller psykisk 
utviklingshemmede

85.31.13 Sosial omsorg i institusjoner for barn og unge

85.31.14 Sosial omsorg i institusjoner for andre klienter

85.31.15 Andre sosialtjenester i institusjon i.e.n.

Næringsgruppe 85.32 Sosialtjenester utenfor 
institusjon

85.32.1 Sosialtjenester utenfor institusjon

85.32.11 Daginstitusjoner for barn, unntatt daginstitusjoner for 
funksjonshemmede

85.32.12 Daginstitusjoner for funksjonshemmede barn og unge

85.32.13 Rådgivning i.e.n. i forbindelse med barn

85.32.14 Sosial omsorg utenfor institusjon

85.32.15 Yrkesrettet attføring

85.32.16 Andre sosialtjenester utenfor institusjon i.e.n.

NÆRINGSHOVED- ANDRE SOSIAL-
TJENESTER OG PER-
SONLIGE TJENESTER

NÆRING 90 AVLØPS- OG RENO-
VASJONSVIRKSOMHET

Næringshovedgruppe 90.0 Avløps- og renovasjons-
virksomhet

Næringsgruppe 90.01 Oppsamling og behandling 
av avløpsvann

90.00.1 Kloakkvirksomhet

90.01.11 Fjerning og behandling av avløpsvann

90.01.12 Behandling av kloakkummer og septiktanker
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90.01.2 Slam fra renseanlegg

90.01.20 Slam fra renseanlegg 3825.20

Næringsgruppe 90.02 Innsamling og håndtering av 
annet avfall

90.02.1 Renovasjonsvirksomhet

90.02.11 Avfallsinnsamling

90.02.12 Avfallsforbrenning

90.02.13 Annen renovasjonsvirksomhet

90.02.14 Behandling av spesialavfall

90.02.2 Kommunalt avfall

90.02.20 Kommunalt avfall 3025.10

Næringsgruppe 90.03 Ytre renhold, miljørydding, 
miljørensing og lignende 
virksomhet

90.03.1 Rensing av jord og vann

90.03.11 Rensing av jord og grunnvann

90.03.12 Rensing av forurenset overflatevann

90.03.13 Renovasjon og lignende virksomhet

NÆRING 91 INTERESSEORGANISA-
SJONER I.E.N.

Næringshovedgruppe 91.1 Næringslivs- og arbeids
giverorganisasjoner og 
yrkessammenslutninger

Næringsgruppe 91.11 Næringslivs- og arbeidsgiver
organisasjoner

91.11.1 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

91.11.10 Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner

Næringsgruppe 91.12 Yrkessammenslutninger

91.12.1 Yrkessammenslutninger

91.12.10 Yrkessammenslutninger
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Næringshovedgruppe 91.2 Arbeidstakerorganisasjoner

Næringsgruppe 91.20 Arbeidstakerorganisasjoner

91.20.1 Arbeidstakerorganisasjoner

91.20.10 Arbeidstakerorganisasjoner

Næringshovedgruppe 91.3 Andre interesseorganisa-
sjoner

Næringsgruppe 91.31 Religiøse organisasjoner

91.31.1 Religiøse organisasjoner

91.31.10 Religiøse organisasjoner

Næringsgruppe 91.32 Partipolitiske organisasjoner

91.32.1 Partipolitiske organisasjoner

91.32.10 Partipolitiske organisasjoner

Næringsgruppe 91.33 Andre interesseorgani-
sasjoner i.e.n.

91.33.1 Andre interesseorganisasjoner i.e.n.

91.33.11 Tjenester som ytes av velforeninger, nærmiljøtjenester m.v.

91.33.12 Vern av særlige befolkningsgrupper

91.33.13 Tjenester som ytes av ungdomsorganisasjoner

91.33.14 Andre tjenester som ytes av interesseorganisasjoner i.e.n.

NÆRING 92 FRITIDSVIRKSOMHET, 
KULTURELL TJENES-
TEYTING OG SPORT

Næringshovedgruppe 92.1 Film og video

Næringsgruppe 92.11 Film- og videoproduksjon

92.11.1 Kinematografisk film, eksponert og framkalt 

92.11.11 Kinematografisk film, eksponert og framkalt, med bredde 
på minst >35 mm

3706.1

92.11.12 Kinematografisk film, eksponert og framkalt, med bredde 
under < 35 mm

3706.9
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92.11.2 Magnetbånd med lyd- eller bildeopptak

92.11.20 Magnetbånd med lyd- eller bildeopptak 8524[.39 + .53]

92.11.3 Film-, video- og DVD-produksjon og tilknyttet virksomhet

92.11.31 Film-, video- og DVD-produksjon

92.11.32 Andre tjenester i forbindelse med film-, video- og DVD-
produksjon i.e.n.

Næringsgruppe 92.12 Distribusjon av film og video

92.12.1 Distribusjon av film, video og DVD

92.12.10 Distribusjon av film, video og DVD

Næringsgruppe 92.13 Filmframvisning

92.13.1 Filmframvisning

92.13.11 Filmframvisning i kinoer

92.13.12 Video- og DVD-framvisning

Næringshovedgruppe 92.2 Radio og fjernsyn

Næringsgruppe 92.20 Radio og fjernsyn

92.20.1 Radio og fjernsyn

92.20.11 Radio

92.20.12 Fjernsyn

92.20.2 Salg av annonsetid på TV og radio

92.20.20 Salg av annonsetid på TV og radio

Næringshovedgruppe 92.3 Annen underholdnings-
virksomhet

Næringsgruppe 92.31 Selvstendig kunstnerisk 
virksomhet

92.31.1 Kunstverk

92.31.10 Kunstverk
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92.31.2 Selvstendig kunstnerisk virksomhet

92.31.21 Teaterprodusent-, sanggruppe-, band- og orkestervirksomhet

92.31.22 Virksomhet av forfattere, komponister, billedhuggere, 
entertainere og andre selvstendige utøvende kunstnere

Næringsgruppe 92.32 Drift av etablissementer 
tilknyttet kunstnerisk virk-
somhet

92.32.1 Drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk virksomhet

92.32.10 Drift av etablissementer tilknyttet kunstnerisk virksomhet

Næringsgruppe 92.33 Drift av fornøyelsesetablisse-
menter

92.33.1 Drift av fornøyelsesetablissementer

92.33.10 Drift av fornøyelsesetablissementer

Næringsgruppe 92.34 Underholdningsvirksomhet  
ellers

92.34.1 Underholdningsvirksomhet ellers

92.34.11 Sirkusvirksomhet

92.34.12 Drift av ballsaler og danseskoler

92.34.13 Annen underholdningsvirksomhet i.e.n.

Næringshovedgruppe 92.4 Nyhetsbyråerr

Næringsgruppe 92.40 Nyhetsbyråer

92.40.1 Nyhetsbyråer

92.40.10 Nyhetsbyråer
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Næringshovedgruppe 92.5 Drift av biblioteker, 
arkiver, museer og andre 
kulturetablissementer

Næringsgruppe 92.51 Drift av biblioteker og 
arkiver

92.51.1 Drift av biblioteker og arkiver

92.51.11 Drift av biblioteker

92.51.12 Drift av arkiver

Næringsgruppe 92.52 Drift av museer og vern 
av historiske steder og 
bygninger

92.52.1 Drift av museer og vern av historiske steder og bygninger

92.52.11 Drift av museer

92.52.12 Vern av historiske steder og bygninger

Næringsgruppe 92.53 Drift av botaniske og 
zoologiske hager og 
naturreservater

92.53.1 Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater

92.53.11 Drift av botaniske og zoologiske hager

92.53.12 Drift av naturreservater, herunder vern av truede dyrearter

Næringshovedgruppe 92.6 Sport og idrett

Næringsgruppe 92.61 Drift av idrettsanlegg

92.61.1 Drift av idrettsanlegg

92.61.10 Drift av idrettsanlegg

Næringsgruppe 92.62 Sport og idrett ellers

92.62.1 Sport og idrett ellers

92.62.11 Tilrettelegging av idrettsarrangementer

92.62.12 Avvikling av idrettsarrangementer

92.62.13 Andre tjenester tilknyttet idrettsarrangementer i.e.n.

Næringshovedgruppe 92.7 Annen fritidsvirksomhet

Næringsgruppe 92.71 Lotteri og totalisatorspill

92.71.1 Lotteri og totalisatorspill

92.71.10 Lotteri og totalisatorspill
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Næringsgruppe 92.72 Fritidsvirksomhet ellers

92.72.1 Fritidsvirksomhet ellers

92.72.11 Drift av parker og badeplasser

92.72.12 Annen fritidsvirksomhet i.e.n.

NÆRING 93 ANNEN PERSONLIG 
TJENESTEYTING

Næringshovedgruppe 93.0 Annen personlig tjenes-
teyting

Næringsgruppe 93.01 Vaskeri- og renserivirksom-
het

93.01.1 Vaskeri- og renserivirksomhet

93.01.11 Innsamling av vasketøy

93.01.12 Vask av tekstiler ved selvbetjeningsmaskiner med 
myntinnkast

93.01.13 Annen rensing av tekstiler og pelsskinn

93.01.14 Renserivirksomhet

93.01.15 Stryking, rulling og pressing

93.01.16 Farging

Næringsgruppe 93.02 Frisering og annen skjønn-
hetspleie

93.02.1 Menneskehår, ubearbeidet; avfall fra menneskehår

93.02.10 Menneskehår, ubearbeidet; avfall fra menneskehår 0501

93.02.2 Frisering og annen skjønnhetspleie

93.02.21 Hårpleie for kvinner og jenter

93.02.22 Hårpleie og barbering for menn og gutter

93.02.23 Kosmetisk behandling, manikyr og pedikyr

Næringsgruppe 93.03 Begravelsesbyråvirksomhet 
og drift av kirkegårder og 
krematorier

93.03.1 Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og 
krematorier

93.03.11 Drift av kirkegårder og krematorier

93.03.12 Begravelsesbyråvirksomhet
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Næringsgruppe 93.04 Helsestudio-, massasje- og 
solstudiovirksomhet

93.04.1 Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet

93.04.10 Helsestudio-, massasje- og solstudiovirksomhet

Næringsgruppe 93.05 Annen personlig tjenesteyting 
i.e.n.

93.05.1 Annen personlig tjenesteyting i.e.n.

93.05.11 Pass av kjæledyr

93.05.12 Annen personlig tjenesteyting i.e.n.

NÆRINGSHOVED- LØNNET ARBEID I PRI-
VATE HUSHOLDNINGER

NÆRING 95 LØNNET ARBEID I PRI-
VATE HUSHOLDNINGER

Næringshovedgruppe 95.0 Lønnet arbeid i private 
husholdninger

Næringsgruppe 95.00 Lønnet arbeid i private 
husholdninger

95.00.1 Lønnet arbeid i private husholdninger

95.00.10 Lønnet arbeid i private husholdninger

NÆRING 96 PRIVATE HUSHOLDNIN-
GERS PRODUKSJON AV 
DIVERSE VARER TIL 
EGET BRUK

Næringshovedgruppe 96.0 Private husholdningers pro-
duksjon av diverse varer til 
eget bruk

Næringsgruppe 96.00 Private husholdningers pro-
duksjon av diverse varer til 
eget bruk

96.00.1 Private husholdningers produksjon av diverse varer til eget 
bruk

96.00.10 Private husholdningers produksjon av diverse varer til eget 
bruk

OMRÅDE P
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NÆRING 97 PRIVATE HUSHOLDNIN-
GERS PRODUKSJON AV 
DIVERSE TJENESTER TIL 
EGET BRUK

Næringshovedgruppe 97.0 Private husholdningers pro-
duksjon av diverse tjenester 
til eget bruk

Næringsgruppe 97.00 Private husholdningers pro-
duksjon av diverse tjenester 
til eget bruk

97.00.1 Private husholdningers produksjon av diverse tjenester til 
eget bruk

97.00.10 Private husholdningers produksjon av diverse tjenester til 
eget bruk

NÆRINGSHOVED- INTERNASJONALE OR-
GANER OG ORGANI-
SASJONER

NÆRING 99 INTERNASJONALE OR-
GANER OG ORGANI-
SASJONER

Næringshovedgruppe 99.0 Internasjonale organer og 
organisasjoner

Næringsgruppe 99.00 Internasjonale organer og 
organisasjoner

99.00.1 Internasjonale organer og organisasjoner

99.00.10 Internasjonale organer og organisasjoner
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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSBESLUTNING nr. 50/2002/EF

av 7. desember 2001

om iverksetting av Fellesskapets handlingsprogram for å fremme samarbeid mellom medlemsstatene 
om bekjempelse av sosial utstøting(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 137 nr. 2 annet og tredje ledd,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

under henvisning til uttalelse fra Regionkomiteen(3),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(4), 
på grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 
18. september 2001, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til traktatens artikkel 2 skal en av Fellesskapets 
oppgaver være å fremme et høyt nivå for sysselsetting 
og sosial trygghet, en høyning av levestandarden og 
livskvaliteten i hele Fellesskapet, og økonomisk og sosial 
utjevning.

2) I henhold til traktatens artikkel 136 skal Fellesskapet 
og medlemsstatene, som merker seg de grunnleggende 
politiske prinsippene slik de er fastsatt i Den europeiske 
sosialpakt undertegnet i Torino 18. oktober 1961, i 
Europarådets reviderte sosialpakt (1996), særlig i 
artikkel 30 om retten til vern mot fattigdom og sosial 
utstøting, og i fellesskapspakten om grunnleggende 
sosiale rettigheter for arbeidstakere av 1989, og som også 
er seg bevisst de rettigheter og prinsipper som anerkjennes 
ved Den europeiske unions pakt om grunnleggende
rettigheter(5), som ble kunngjort av Europaparlamentet,
 

Rådet og Kommisjonen i fellesskap 7. desember 2000, ha 
som mål å bekjempe sosial utstøting. 

3) Rådet oppfordrer i sin rekommandasjon 
92/441/EØF(6) medlemsstatene til å anerkjenne at alle 
har en grunnleggende rett til inntekter og ytelser som 
er tilstrekkelige til å kunne leve et menneskeverdig liv. 
I rekommandasjon 92/442/EØF(7) oppfordrer Rådet 
medlemsstatene til å garantere et inntektsnivå som er 
forenlig med et menneskeverdig liv. I sine konklusjoner 
av 17. desember 1999(8) forplikter Rådet seg til å fremme 
sosial integrasjon som et av målene for moderniseringen 
og forbedringen av systemer for sosial trygghet. 

4) Europaparlamentet, Den økonomiske og sosiale komité 
og Regionkomiteen har alle oppfordret Fellesskapet 
til å øke sitt bidrag til medlemsstatenes innsats for å 
forebygge og bekjempe sosial utstøting.

5) I kommisjonsmeldingen «Å skape et Europa for alle» 
av 1. mars 2000 ble det redegjort for den utfordring 
som sosial utstøting og fattigdom utgjør samt for de 
eksisterende politiske tiltakene i medlemsstatene og på 
fellesskapsplan, og på bakgrunn av dette ble det foreslått 
en ny giv til samarbeidet i Den europeiske union på dette 
området.

6) Det europeiske råd i Lisboa 23. og 24. mars 2000 fastslo 
at det å fremme sosial integrasjon skal være uløselig 
knyttet til Unionens overordnede strategi for å nå det 
strategiske mål for neste tiår, som er å bli den mest 
konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsøkonomi i 
verden, med mulighet til å skape bærekraftig økonomisk 
vekst, flere og bedre arbeidsplasser og større sosial 
utjevning. 

7) Det europeiske råd i Lisboa fastslo at et uakseptabelt 
høyt antall mennesker i Den europeiske union lever 
under fattigdomsgrensen og er sosialt utstøtt, og anså
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(1)    EFT C 337 E av 28.11.2000, s. 130 og EFT C 96 E av 27.3.2001, s. 229. 
(2)    EFT C 14 av 16.1.2001, s. 69. 
(3)    EFT C 144 av 16.5.2001, s. 52. 
(4)    Europaparlamentsuttalelse av 16. november 2000 (EFT C 223 av 8.8.2001, 

s. 284), Rådets felles holdning av 12. februar 2001 (EFT C 93 av 23.3.2001, 
s. 11) og europaparlamentsbeslutning av 17. mai 2001. Europaparlamentsbe
slutning av 15. november 2001 og rådsbeslutning av 21. november 2001. 

(5)    EFT C 364 av 18.12.2000, s. 1. 

(6)    EFT L 245 av 26.8.1992, s. 46. 
(7)    EFT L 245 av 26.8.1992, s. 49. 
(8)    EFT C 8 av 12.1.2000, s. 7. 

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 10 av 12.1.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2002 av 12. juli 2002 om 
endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder 
utenfor de fire friheter, se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 54 av 31.10.2002, s. 24.
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det som nødvendig å gjøre en betydelig innsats for å 
utrydde fattigdom ved at det fastsettes passende mål. 
Slike mål ble fastsatt av Det europeiske råd i Nice 7., 8. 
og 9. desember 2000. 

8) Det europeiske råd i Lisboa fastslo videre at det nye 
kunnskapssamfunnet gir muligheter for å redusere 
sosial utstøting, både ved å skape økonomiske vilkår 
for større velstand gjennom økt vekst og sysselsetting, 
og ved å åpne for nye måter å delta i samfunnet på. 
Samtidig innebærer det en fare for et stadig større skille 
mellom dem som har tilgang til kunnskap, og dem som 
holdes utenfor. Det europeiske råd i Lisboa erkjente at 
politikkens mål må være å unngå denne faren og utnytte 
disse nye mulighetene best mulig, samt at det beste 
vernet mot sosial utstøting er et arbeid.

9) Det europeiske råd var dessuten enig om at politiske 
tiltak for å bekjempe sosial utstøting bør bygge på en 
åpen samordningsmetode som kombinerer nasjonale 
handlingsplaner og et initiativ fra Kommisjonen til 
samarbeid. 

10) Kommisjonens initiativ, som består av et forslag til 
et flerårig handlingsprogram utformet for å fremme 
samarbeid mellom medlemsstater, bør ta sikte på å øke 
kunnskapene, utvikle utveksling av opplysninger og beste 
praksis samt vurdere erfaringer for å gjøre de politiske 
tiltakene for å bekjempe utstøting mer virkningsfulle og 
effektive.

11) Utarbeiding av harmoniserte undersøkelser og analyser 
samt undersøkelser av kvalitative og kvantitative 
indikatorer som det er enighet om, vil utgjøre et grunnlag 
for utviklingen av den åpne samordningsmetoden. 

12) Kampen mot sosial utstøting og fattigdom krever lettere 
tilgang til sysselsetting av god kvalitet samt at alle får 
tilgang til ressurser, rettigheter, varer og tjenester.

13) Tiltak for å bekjempe sosial utstøting bør ha som mål å 
gi alle mulighet til å kunne forsørge seg selv, enten ved 
inntektsgivende arbeid eller på annen måte, og til å bli 
integrert i samfunnet. 

14) Komiteen for sosial trygghet, som ble nedsatt ved 
rådsbeslutning 2000/436/EF(1) for å styrke samarbeidet 
mellom medlemsstatene om politikken på området sosial 
trygghet, bidrar til utviklingen og den systematiske 
oppfølgingen av tiltak for å modernisere sosial trygghet og 
fremme sosial integrasjon i samsvar med formannskapets 
konklusjoner fra Det europeiske råds møter i Lisboa 23. 
og 24. mars 2000 og i Feira 19. og 20. juni 2000.

15) Mange ikke-statlige organisasjoner på ulike plan (lokalt, 
regionalt, nasjonalt og europeisk) har erfaring og 
sakkunnskap innenfor bekjempelse av sosial utstøting 
og med å opptre som forkjempere på europeisk plan for 
mennesker som er utsatt for sosial utstøting. Lokale og 
regionale myndigheter har også erfaring og kunnskap 
på dette området. Ikke-statlige organisasjoner, partene 
i arbeidslivet og lokale og regionale myndigheter kan 
derfor på europeisk plan yte et viktig bidrag til forståelsen 
av de ulike formene for og virkningene av sosial utstøting 
samt til å sikre at det ved utarbeidingen og oppfølgingen 
av programmet tas hensyn til erfaringen til mennesker 
som har opplevd sosial utstøting.

16) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
denne beslutning, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(2).

17) For å øke fellesskapstiltakenes tilleggsverdi bør 
Kommisjonen i samarbeid med medlemsstatene sikre 
at det på alle plan er sammenheng og komplementaritet 
mellom de tiltak som gjennomføres innenfor rammen av 
denne beslutning, og annen relevant fellesskapspolitikk 
samt andre relevante fellesskapsordninger og -tiltak, 
særlig innenfor rammen av strukturfondene. 

18) Det bør rettes særlig oppmerksomhet mot sosial utstøting 
i tilknytning til den kommende utvidelsen av Unionen. 

19) I avtalen om Det europeiske økonomiske 
samarbeidsområde (EØS-avtalen) er det fastsatt et 
utvidet samarbeid på det sosiale område mellom på den 
ene side Det europeiske fellesskap og dets medlemsstater, 
og på den annen side de stater i Det europeiske 
frihandelsområde (EFTA) som deltar i Det europeiske 
økonomiske samarbeidsområde (EFTA/EØS-stater). 
Dette programmet bør åpnes for deltaking for søkerstatene 
i Sentral- og Øst-Europa i samsvar med vilkårene fastsatt 
i de europeiske avtalene, i deres tilleggsprotokoller og 
i de respektive assosieringsråds beslutninger, og for 
Kypros, Malta og Tyrkia; slik deltaking skal finansieres 
gjennom tilleggsbevilgninger etter framgangsmåter som 
avtales med disse statene.

20) Under gjennomføringen av dette programmet vil arbeid 
som utføres av andre internasjonale organisasjoner, 
særlig De forente nasjoner, Organisasjonen for 
økonomisk samarbeid og utvikling, Den internasjonale 
arbeidsorganisasjon og Europarådet, være av særlig 
interesse.

(1)    EFT L 172 av 12.7.2000, s. 26. (2)    EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23. 
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21) I denne beslutning fastsettes det for hele programmets 
varighet en finansiell ramme som utgjør det viktigste 
referansegrunnlaget for budsjettmyndigheten ved den 
årlige budsjettbehandlingen som definert i punkt 33 i 
den tverrinstitusjonelle avtalen av 6. mai 1999 mellom 
Europaparlamentet, Rådet og Kommisjonen om 
budsjettdisiplin og forbedring av budsjettbehandlingen(1). 
Beløpet for den foreslåtte finansielle rammen er forenlig 
med de nåværende finansielle overslag.

22) Likestilling mellom kvinner og menn er et viktig, 
allment spørsmål som har stor betydning for årsakene 
til og virkningene av utstøting. I henhold til traktatens 
artikkel 2 og 3 er det dessuten en av Fellesskapets 
oppgaver å avskaffe ulikheter og fremme likestilling 
mellom kvinner og menn, og dette bør være et mål for 
hele Fellesskapets virksomhet.

23) Det er viktig å overvåke og vurdere gjennomføringen av 
programmet for å sikre at målene nås. 

24) Ettersom målene for det foreslåtte tiltaket med hensyn til 
Fellesskapets bidrag til bekjempelse av sosial utstøting, 
ikke i tilstrekkelig grad kan nås av medlemsstatene, blant 
annet på grunn av behovet for multilaterale partnerskap, 
tverrnasjonal utveksling av opplysninger og spredning av 
god praksis i hele Fellesskapet, og de derfor, på grunn 
av det foreslåtte tiltaks omfang og virkninger, bedre kan 
virkeliggjøres på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 
tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt i 
traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmessigh
etsprinsippet som fastsatt i samme artikkel, går denne 
beslutning ikke lenger enn det som er nødvendig for å nå 
disse målene —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Iverksetting av programmet

Det skal vedtas et fellesskapshandlingsprogram for å fremme 
samarbeid mellom medlemsstatene om bekjempelse av 
sosial utstøting, heretter kalt «programmet», for tidsrommet 
1. januar 2002 til 31. desember 2006. 

Artikkel 2

Prinsipper

1. Programmet skal inngå i en åpen metode for samordning 
mellom medlemsstatene med sikte på en avgjørende innsats 
for å avskaffe sosial utstøting og fattigdom, ved å fastsette 
hensiktsmessige mål på fellesskapsplan og ved å gjennomføre 
nasjonale handlingsplaner. 

2. Programmet og de nasjonale handlingsplanene skal 
bidra til bedre forståelse av sosial utstøting, til integrering av 
bekjempelsen av utstøting i medlemsstatenes og Fellesskapets 
politikk og tiltak samt til utvikling av prioriterte tiltak som 
medlemsstatene velger ut fra sine særlige forhold. 

3. Ved utforming, gjennomføring og oppfølging av 
virksomheten innenfor rammen av programmet skal det tas 
hensyn til de erfaringer som er gjort av medlemsstater på alle 
berørte plan, av mennesker som er utsatt for sosial utstøting 
og fattigdom, samt av partene i arbeidslivet, ikke-statlige og 
frivillige organisasjoner, organer som yter sosiale tjenester 
og andre aktører som deltar i kampen mot sosial utstøting og 
fattigdom.

Artikkel 3

Mål

Programmet skal innenfor rammen av den åpne 
samordningsmetoden nevnt i artikkel 2 nr. 1, støtte samarbeid 
som gjør det mulig for Fellesskapet og medlemsstatene å gjøre 
politikken som føres for å bekjempe sosial utstøting, mer 
effektiv og virkningsfull ved å

a) øke forståelsen av sosial utstøting og fattigdom, særlig ved 
hjelp av sammenlignbare indikatorer,

b) tilrettelegge for drøfting av den politikk som føres og 
fremme gjensidig læring, blant annet innenfor rammen 
av nasjonale handlingsplaner, særlig ved hjelp av 
sammenlignbare indikatorer,

c) utvikle aktørenes evne til effektivt å ta tak i sosial 
utstøting og fattigdom og til å fremme nyskapende 
tilnærmingsmåter, særlig gjennom nettverk på europeisk 
plan og ved å fremme dialogen med alle berørte, også på 
nasjonalt og regionalt plan. 

Artikkel 4

Fellesskapstiltak

1. Med henblikk på å nå målene fastsatt i artikkel 3 
kan følgende fellesskapstiltak gjennomføres innenfor en 
tverrnasjonal ramme:

a) analyse av kjennetegn, årsaker, prosesser og tendenser i 
forbindelse med sosial utstøting, herunder innsamling av 
statistikk om de ulike formene for sosial utstøting for å 
sammenligne disse dataene, undersøkelse av kvantitative 
og kvalitative indikatorer, utvikling av felles metoder og 
temaundersøkelser,

b) utveksling av opplysninger og beste praksis for å fremme 
utvikling av kvantitative og kvalitative indikatorer på 
grunnlag av målene fastsatt av Europaparlamentet og Rådet, 
vurderingskriterier og standardverdier for referansemåling 
samt overvåking, vurdering og fagfellevurdering,

c) fremming av en dialog mellom de ulike aktørene og støtte 
til relevant nettverkssamarbeid på europeisk plan mellom 
organisasjoner som deltar aktivt i kampen mot fattigdom 
og sosial utstøting, særlig ikke-statlige organisasjoner. 

2. Nærmere regler for gjennomføringen av tiltakene nevnt i 
nr. 1 er fastsatt i vedlegget.

(1)    EFT C 172 av 18.6.1999, s. 1. 
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Artikkel 5

Gjennomføring og samarbeid med medlemsstatene

1. Kommisjonen skal

a) sikre gjennomføringen av de fellesskapstiltak som omfattes 
av dette program,

b) regelmessig utveksle synspunkter med representanter 
for ikke-statlige organisasjoner og partene i arbeidslivet 
på europeisk plan om utarbeiding, gjennomføring og 
oppfølging av programmet og om tilknyttede politiske 
retningslinjer. For dette formål skal Kommisjonen gjøre 
relevante opplysninger tilgjengelige for ikke-statlige 
organisasjoner og partene i arbeidslivet. Kommisjonen 
skal underrette komiteen nedsatt i henhold til artikkel 8 
om slike synspunkter,

c) fremme et aktivt partnerskap og en aktiv dialog mellom alle 
som deltar i programmet for å oppmuntre til en integrert og 
samordnet tilnærmingsmåte i kampen mot sosial utstøting 
og fattigdom.

2. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene ta de 
nødvendige skritt for å

a) fremme alle berørte parters deltaking i programmet,

b) sørge for spredning av resultatene av de fellesskapstiltak 
som iverksettes innenfor rammen av programmet, og

c) sørge for hensiktsmessig informasjon, offentliggjøring og 
oppfølging med hensyn til de fellesskapstiltak som mottar 
støtte fra programmet.

Artikkel 6

Finansiering

1. Den finansielle rammen for gjennomføring av programmet 
for tidsrommet nevnt i artikkel 1 skal være 75 millioner euro, 
herunder tekniske og administrative kostnader.

2. De årlige bevilgninger, herunder bevilgninger 
til menneskelige ressurser, skal godkjennes av 
budsjettmyndigheten innenfor rammen av de finansielle 
overslag.

Artikkel 7

Gjennomføringsbestemmelser

1 De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
beslutning, og som gjelder spørsmålene omhandlet nedenfor, 
skal vedtas etter framgangsmåten med forvaltningskomité 
fastsatt i artikkel 8 nr. 2:

a) den årlige gjennomføringen av fellesskapstiltak innenfor 
rammen av programmet, og den årlige arbeidsplanen, 

b) fordelingen av midler til programmets ulike 
tiltaksområder,

c) retningslinjer for utvelging av den virksomhet og de 
organisasjoner som kan motta fellesskapsstøtte, 

d) kriterier for vurdering av programmet, herunder med 
hensyn til kostnadseffektivitet, og nærmere regler for 
spredning og overføring av resultatene.

2. De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
beslutning, og som gjelder alle andre spørsmål, skal vedtas etter 
framgangsmåten med rådgivende komité nevnt i artikkel 8 nr. 3.

Artikkel 8

Komité

1. Kommisjonen skal bistås av en komité.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 4 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 4 nr. 3 i beslutning 1999/468/EF 
skal være to måneder.

3. Når det vises til dette nummer, får artikkel 3 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

4. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

Artikkel 9

Samarbeid med andre komiteer og forbindelse med 
Komiteen for sosial trygghet

1. For å sikre sammenheng og komplementaritet mellom 
programmet og andre tiltak nevnt i artikkel 10, skal Kommisjonen 
regelmessig underrette komiteen om andre fellesskapstiltak som 
bidrar til bekjempelse av sosial utstøting. Når det er hensiktsmessig, 
skal Kommisjonen opprette et regelmessig og strukturert 
samarbeid mellom denne komiteen og de overvåkingskomiteer 
som er nedsatt for annen relevant fellesskapspolitikk og andre 
relevante fellesskapsordninger og -tiltak.

2. Kommisjonen skal innenfor rammen av de fellesskapstiltak 
som er omhandlet i denne beslutning, opprette de nødvendige 
forbindelser med Komiteen for sosial trygghet.

Artikkel 10

Sammenheng og komplementaritet

1. Kommisjonen skal i samarbeid med medlemsstatene sikre 
den overordnede sammenheng og komplementaritet med annen 
relevant politikk og andre relevante ordninger og tiltak innenfor 
Fellesskapet, særlig ved å opprette hensiktsmessige ordninger for 
å samordne programmets virksomhet med relevant virksomhet 
innenfor forskning, sysselsetting, økonomisk politikk, industri- og 
næringspolitikk, likebehandling, innvandring, likestilling mellom 
kvinner og menn, sosial trygghet, utdannings-, opplærings- og 
ungdomspolitikk og helse samt i forbindelse med utvidelsen og 
Fellesskapets forbindelser med tredjestater.

2. Medlemsstatene skal anstrenge seg til det ytterste for å sikre 
sammenheng og komplementaritet mellom virksomhet innenfor 
rammen av dette program og virksomhet som gjennomføres på 
nasjonalt, regionalt og lokalt plan.

3. Kommisjonen og medlemsstatene skal sikre sammenheng og 
komplementaritet mellom tiltak som iverksettes innenfor rammen 
av dette program, og tiltak som iverksettes på sysselsettingsområdet 
samt med fellesskapstiltak innenfor rammen av strukturfondene, 
særlig fellesskapstiltaket EQUAL.
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Artikkel 11

Deltaking for EFTA/EØS-statene, de assosierte stater i 
Sentral- og Øst-Europa, Kypros, Malta og Tyrkia

Programmet er åpent for deltaking for

– EFTA/EØS-statene i samsvar med vilkårene fastsatt i 
EØS-avtalen,

– de assosierte stater i Sentral- og Øst-Europa (ASSØE) i 
samsvar med vilkårene fastsatt i de europeiske avtaler, 
deres tilleggsprotokoller og i de respektive assosieringsråds 
beslutninger,

– Kypros, Malta og Tyrkia, på grunnlag av tilleggsbevilgninger 
etter framgangsmåter som skal avtales med hver av disse 
statene.

Artikkel 12

Overvåking og vurdering

1. Komiteen skal jevnlig overvåke programmet i samarbeid 
med medlemsstatene etter framgangsmåten nevnt i artikkel 8 
nr. 2.

2. Kommisjonen skal avlegge rapport om politikkens 
overordnede sammenheng med sosial utjevning, herunder 
hvilken framgang som er oppnådd innenfor rammen av dette 
program, i sin årlige sammenfattende rapport til Det europeiske 
råds vårmøte, og Europaparlamentet skal i god tid uttale seg 
om rapporten. 

3. Programmet skal vurderes av Kommisjonen med bistand 
fra uavhengige sakkyndige ved utgangen av det tredje året og 
ved avslutningen. Ved vurderingen undersøkes de gjennomførte 
tiltakenes relevans, effektivitet og kostnadseffektivitet i forhold 
til målene i artikkel 3. Vurderingen skal også omfatte virkningen 
av programmet i sin helhet. Ved vurderingen gjennomgås også 
komplementariteten mellom programmets tiltak og tiltak 
innenfor rammen av annen relevant fellesskapspolitikk og 
andre relevante fellesskapsordninger og -tiltak.

4. Kommisjonen skal senest 31. desember 2006 framlegge 
for Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale 
komité og Regionkomiteen en sluttrapport om gjennomføringen 
av programmet.

Artikkel 13

Ikrafttredelse

Denne beslutning trer i kraft den dag den kunngjøres i De 
Europeiske Fellesskaps Tidende.

Utferdiget i Brussel, 7. desember 2001.

 For Europaparlamentet For Rådet

 N. FONTAINE I. DURANT

 President Formann
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VEDLEGG

RETNINGSLINJER FOR GJENNOMFØRING AV PROGRAMMET

1. Tiltaksområder

 Med henblikk på å nå målene fastsatt i artikkel 3 og å gjennomføre fellesskapstiltakene fastsatt i artikkel 4 kan 
følgende tiltak iverksettes innenfor en tverrnasjonal ramme:

 Område 1: Analyse av kjennetegn, prosesser, årsaker og tendenser i forbindelse med sosial utstøting

 For å øke forståelsen av fenomenet sosial utstøting kan det gis støtte til følgende tiltak:

1.1. Undersøkelser og møter om utviklingen av felles metoder for å måle og forstå fenomenene sosial utstøting 
og fattigdom, deres omfang, kjennetegn, prosesser, årsaker og tendenser samt om det tekniske arbeidet med å 
utvikle indikatorer.

1.2. Innsamling i medlemsstatene og på fellesskapsplan samt spredning av statistikk om ulike former for sosial 
utstøting for effektivt å kunne sammenligne slike data. Dette tiltaket bør støtte samarbeidet mellom nasjonale 
statistikkontorer og Kommisjonen og bedre kildene for statistikk på fellesskapsplan og deres bidrag til 
analysen av sosial utstøting og fattigdom. 

1.3. Fremming av nyskapende tilnærmingsmåter, utvikling av temaundersøkelser for å bidra til forståelsen av sosial 
utstøting og behandle emner av felles interesse i tilknytning til utviklingen av politikken i medlemsstatene, 
herunder nye spørsmål som oppstår i forbindelse med kunnskapssamfunnet.

 Det er viktig å gjenspeile erfaringene til personer som utsettes for sosial utstøting og fattigdom, samt å benytte 
alle relevante kilder til opplysninger om sosial utstøting og fattigdom, herunder opplysninger fra ikke-statlige 
organisasjoner.

 Ved analyse av sosial utstøting og fattigdom vil det bli rettet særlig oppmerksomhet mot disse fenomenenes mange 
dimensjoner og de berørte sosiale gruppenes ulike situasjoner, herunder fattigdom blant barn, samt de geografiske 
områdene som er særlig utsatt for sosial utstøting.

 Område 2: Samarbeid om politikk og utveksling av opplysninger og beste praksis

 For å fremme samarbeid om politikk og gjensidig læring innenfor rammen av nasjonale handlingsplaner kan det 
gis støtte til følgende tverrnasjonale tiltak:

2.1. Tverrnasjonal utveksling med sikte på å overføre opplysninger og god praksis samt oppmuntre til 
fagfellevurdering ved hjelp av møter/arbeidsgrupper/seminarer om standardverdier for referansemåling 
eller om politikk og praksis, eller andre former for utveksling, f.eks. felles utvikling av strategier, felles 
spredning av opplysninger, befaringer og utveksling av personell osv., som organiseres enten på initiativ fra 
medlemsstater og/eller andre viktige aktører under aktiv medvirkning fra medlemsstatene, eller fra europeiske 
organisasjoner. Tverrnasjonal utveksling mellom nasjonale observasjonssentre eller andre anerkjente organer 
kan også gis støtte innenfor dette området.

2.2. Arbeid og tekniske undersøkelser utført av sakkyndige i forbindelse med utvikling av indikatorer og 
standardverdier for referansemåling, herunder i tilknytning til kunnskapssamfunnet.

2.3. En årlig rapport om sosial utstøting der det skal redegjøres for framdriften i de tiltakene som er iverksatt, 
særlig nasjonale handlingsplaner, innenfor den politikk og på de områder som er særlig viktige i kampen mot 
fattigdom og sosial utstøting.

 Siden sosial utstøting er et fenomen med flere dimensjoner, bør det rettes særlig oppmerksomhet mot å utvikle 
relevant politikk på områdene sosial trygghet, sysselsetting, utdanning og opplæring, helse og boforhold.

 Område 3: De ulike aktørers deltaking i og støtte til nettverk på europeisk plan 

 For å fremme dialogen med alle berørte aktører kan det gis støtte til følgende tiltak:

3.1. Grunnfinansiering av de viktigste europeiske nettverk som deltar i kampen mot fattigdom og sosial utstøting; 
grunnfinansieringen skal ikke overstige 90 % av de kostnader det kan gis støtte til. Denne øvre grensen kan 
nås bare i unntakstilfeller.

3.2. En årlig europeisk rundebordskonferanse om sosial utstøting. Konferansen bør organiseres i nært samarbeid 
med formannskapet for Rådet for den europeiske union og forberedes i samråd med alle berørte aktører, 
bl.a. partene i arbeidslivet, representanter for ikke-statlige organisasjoner med erfaring på området samt 
representanter fra Europaparlamentet, Rådet, Den økonomiske og sosiale komité og Regionkomiteen. 
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2. Tilgang til programmet

 Programmet er, på de vilkår og i henhold til de gjennomføringsbestemmelser som er fastsatt i dette vedlegg, åpent 
for alle offentlige og/eller private organer, aktører og institusjoner som deltar i kampen mot sosial utstøting, og 
særlig for

a) medlemsstater,

b) lokale og regionale myndigheter,

c) organer med ansvar for å bekjempe sosial utstøting,

d) partene i arbeidslivet,

e) organer som yter sosiale tjenester,

f) ikke-statlige organisasjoner,

g) universiteter og forskningsinstitutter,

h) nasjonale statistikkontorer,

1) medier.

3. Alminnelige betraktninger

 I programmet skal det tas hensyn til resultatene av forberedende tiltak og virksomhet innenfor rammen av annen 
relevant fellesskapspolitikk og andre relevante fellesskapsordninger og –tiltak. 

 Under utforming, gjennomføring, oppfølging og vurdering av virksomheten innenfor rammen av programmet, 
vil det bli tatt hensyn til de erfaringer som er gjort av mennesker som er utsatt for fattigdom og sosial utstøting, 
av arbeidslivets parter, ikke-statlige organisasjoner og andre organer som deltar i kampen mot sosial utstøting og 
fattigdom. I all virksomhet innenfor rammen av programmet skal prinsippet om integrering av likestillingsaspektet 
respekteres.

4. Regler for framlegging av søknader om støtte

 Område 1: Tiltak innenfor dette området vil fortrinnsvis bli gjennomført etter anbudsinnbydelser. Eurostat-
framgangsmåtene får anvendelse ved samarbeid med nasjonale statistikkontorer.

 Område 2: Tiltak innenfor område 2.1 vil hovedsakelig bli gjennomført etter årlige forslagsinnbydelser 
(visse møter/seminarer kan bli organisert direkte av Kommisjonen). Forslagene må omfatte 
organer, aktører og institusjoner fra minst tre medlemsstater, og kan framlegges for Kommisjonen 
enten av medlemsstater og/eller av andre viktige aktører under medvirkning fra medlemsstatene, 
eller av europeiske organisasjoner. Område 2.2 og 2.3 vil kreve egne anbudsinnbydelser. 

 Område 3: Innenfor område 3.1 gis det støtte til europeiske nettverk som tilfredsstiller kriteriene fastsatt av 
Kommisjonen etter framgangsmåten nevnt i artikkel 8 nr. 2. Det kan gis støtte til område 3.2 på 
grunnlag av søknad om tilskudd fra medlemsstatene.

5. Gjennomføring av virksomheten

 Den virksomheten som skal gjennomføres, kan finansieres ved kontrakter om tjenesteyting etter anbudsinnbydelser, 
eller ved tilskudd til samfinansiering med andre kilder. I sistnevnte tilfelle skal den økonomiske støtten fra 
Kommisjonen normalt ikke overskride 80 % av mottakerens faktisk påløpne kostnader.

 Kommisjonen kan ved gjennomføringen av programmet få behov for tilleggsmidler, herunder til sakkyndige. 
Avgjørelse om slike behov vil bli tatt i forbindelse med Kommisjonens løpende vurdering av tildelingen av 
midler.

 Ved gjennomføringen av programmet kan Kommisjonen benytte teknisk og/eller administrativ bistand (kartlegging, 
forberedelse, forvaltning, overvåking, revisjon og kontroll) til gjensidig nytte for Kommisjonen og mottakerne.

 Kommisjonen kan også iverksette tiltak med henblikk på informasjon, offentliggjøring og spredning. Den kan 
dessuten iverksette vurderingsundersøkelser og organisere seminarer, arbeidsgrupper eller andre møter med 
sakkyndige.

 Tiltakene skal fullt ut respektere prinsippene om datasikring.
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